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Part One: Speaking  
Choose the best answer.  
Items 1-2  
พนักงานต้อนรับก าลังตดิสายขณะท่ีมีแขกเข้ามา 
แขก  : ขอโทษนะคะ / นะครับ 
พนกังานต้อนรับ : ….1…. …. มีอะไรให้ชว่ยไม๊คะ / ครับ?  
แขก  : ขอข้อมลูเก่ียวกบัการเดนิทางโดยรถไฟในกรุงเทพหนอ่ยคะ่ / ครับ    
พนกังานต้อนรับ : ได้เลยคะ่/ ครับ น่ีคะ่ ….2…..  
แขก :  ขอบคณุคะ่ / ครับ แล้วมีข้อมลูเก่ียวกบัแท็กซ่ีไม๊ แพงไม๊? 
พนกังานต้อนรับ : ขึน้อยู่กบัระยะทางคะ่ / ครับ  
 
1. ข้อ 4 อธิบาย:   
 จากโจทย์จะเห็นวา่พนกังานก าลงัติดสายอยู ่ดงันัน้นา่จะไมพ่ร้อมให้บริการในทนัที พนกังาน 
ต้อนรับจงึควรพดูวา่ “สกัครู่นะคะ / ครับ” (พอวางสายแล้ว จงึหนัมาพดูกบัแขก) มีอะไรให้ชว่ยไม๊คะ / 
ครับ? ดงันัน้ข้อนีต้อบ ตวัเลือกท่ี 4 คะ่  
ตัวเลือกท่ี 1 ค่ะ / ครับ ..ว่าอย่างไร 
ตัวเลือกท่ี 2 เชิญท่ีน่ีค่ะ / ครับ  
ตัวเลือกท่ี 3 เชิญตามสบายเลยค่ะ / ครับ 
ตัวเลือกท่ี 4 สักครู่นะคะ/ นะครับ  
 
2. ข้อ 2 อธิบาย:  
 แขกขอข้อมลูการเดนิทางโดยรถไฟจากพนกังานต้อนรับ พนกังานย่ืนให้ด้วยความยินดี  
จากตวัเลือกจะเห็นวา่ข้อท่ีเก่ียวกบัการเดนิทางโดยรถไฟคือ “แผนท่ีแสดงแตล่ะเส้นทาง”  
(เดนิรถไฟ) นอกนัน้ไมใ่ชร่ายละเอียดท่ีแขกถามถึง ดงันัน้ข้อนีต้อบตวัเลือกท่ี 2 คะ่  
ตัวเลือกท่ี 1 ของท่ีระลึกจากโรงแรมของเรา  
ตัวเลือกท่ี 2 แผนท่ีแสดงแต่ละเส้นทาง  
ตัวเลือกท่ี 3 การเดนิทางในกรุงเทพ  
ตัวเลือกท่ี 4 ตารางบินในกรุงเทพ  
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ตัวเลือกท่ี 4 ตารางบินในกรุงเทพ  
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3. ข้อ 1 อธิบาย:  
 A: เธอรู้ไหมวงดนตรีหญิงท่ีฉันช่ืนชอบได้รางวลัท่ี 1 นะ?  
 B: พวกเขาชนะเหรอ? ________ 
 จากบทสนทนา จะเห็นวา่เพ่ือนคนหนึง่มาเลา่ความส าเร็จของวงดนตรีท่ีเขาช่ืนชอบให้กบัเพ่ือนอีกคน
หนึง่ฟัง เพื่อนท่ีได้รับฟังขา่วดี ควรจะต้องพดูตอบกลบัวา่ “การแสดงของพวกเขาต้องเย่ียมมากเลย!” (ถึง
ได้รับรางวลั) เป็นค าตอบท่ีสมเหตสุมผลกบัข่าวดีท่ีได้รับฟัง ตวัเลือกท่ีเหลือไมเ่ข้ากบับทสนทนา ดงันัน้ข้อนี ้
ตอบ ตวัเลือกท่ี 1  
ตัวเลือกท่ี 1 การแสดงของพวกเขาต้องเย่ียมมากเลย! 
ตัวเลือกท่ี 2 พวกเขาเร่ิมต้นกันอย่างน้ันได้อย่างไร  
ตัวเลือกท่ี 3 ฉันวางแผนจะไปและฉลองกับความส าเร็จของเธอ  
ตัวเลือกท่ี 4 พวกเขาดีเกินไปท่ีพลาดเงนิรางวัล  
 
4. ข้อ 2 อธิบาย:  
 A: น่ี โจ, เธอก าลงัจะไปไหนนะ่?  
 B: ไปสถานีต ารวจ  
 A: อ้าว, _________ ฉนัไปสง่ได้นะ  
 จากบทสนทนาโจจะไปสถานีต ารวจ ซึง่เพ่ือนของเขาพดูในตอนท้ายวา่สามารถไปสง่ได้ ดงันัน้ควร
จะเป็นด้วยเหตผุลท่ีวา่ “มนัเป็นทางผา่น” (เพ่ือนจงึไปสง่ได้) ตวัเลือกอ่ืนๆไมเ่ข้ากบับทสนทนา ตวัเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสดุ คือ ตวัเลือกท่ี 2   
ตัวเลือกท่ี 1 ฉันขวางทางอยู่  
ตัวเลือกท่ี 2 มันเป็นทางผ่าน 
ตัวเลือกท่ี 3 ฉันก าลังจะตาย 
ตัวเลือกท่ี 4 ในท านองเดียวกัน  
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5. ข้อ 3 อธิบาย:  
A: ขออีเมล์เธอหนอ่ยสิ ฉนัจะสง่ไฟล์ให้เธอ  
B: ___________? 
A: ทนัทีท่ีฉนักลบัถึงบ้าน  
 จากบทสนทนา A จะสง่ไฟล์ให้ B ทางอีเมล์ B ซึง่ก าลงัรอรับไฟล์นา่จะต้องถาม A วา่  
“จะสง่ให้ได้เร็วสดุเม่ือไหร่” เพราะค าตอบของ A คือ (สง่ให้) ทนัทีท่ีกลบัถึงบ้าน ดงันัน้ตวัเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 3    
ตัวเลือกท่ี 1 เบอร์แฟ็กซ์ของเธอเบอร์อะไร  (บทสนทนาน้ีไม่ได้พูดถึงแฟ็กซ์เลย)  
ตัวเลือกท่ี 2 เธอจะออกไปเม่ือไหร่  (ไม่เข้ากับค าตอบประโยคสุดท้าย)  
ตัวเลือกท่ี 3 จะส่งให้ได้เร็วสุดเม่ือไหร่    
ตัวเลือกท่ี 4 เธอพบมันท่ีไหน    (ประโยคน้ีไม่เข้ากับบทสนทนา)  
 
Items 6-8 
ซูซาน : เธอรู้ ……6…..ทางโทรทศัน์ไม๊?   
แอนนา : ดรูายการทีวีทางหนงัสือพิมพ์สิ รายการประเภทไหนท่ีเธอชอบ  
ซูซาน : ชอบหนงัแอคชัน่ มนัท าให้ไมง่่วง …..7….? เธอชอบหนงั/รายการประเภทไหนละ่?  
แอนนา : ฉนัชอบ ……8……  ฉนัชอบตดิตามสถานการณ์ทางการเมือง ซึง่ดเูหมือนเปล่ียนแปลง 
นาทีตอ่นาทีในชว่งนี ้มนัน่าต่ืนเต้นกวา่หนงัแอคชัน่เสียอีก   
 
6. ข้อ 3 อธิบาย:  
จากบทสนทนาซูซานถามแอนนาวา่พอรู้ ......ทางทีวีบ้างไม๊ แอนนาตอบว่าให้ดลูิสรายการทางหนงัสือพิมพ์
วา่แบบไหนท่ีซูซานชอบ ดงันัน้ซูซานนา่จะถามแอนนาวา่ “พอจะมีรายการดีๆบ้างไม๊  
ทางโทรทศัน์?” ตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 3 
ตัวเลือกท่ี 1 ฉันชอบอะไร    (ซูซานไม่น่าถามแอนนาว่า ตัวซูซานเองชอบอะไร)  
ตัวเลือกท่ี 2 รายการไหนท่ีเป็นท่ีนิยม  (ไม่เข้ากับค าตอบประโยคถัดมา)   
ตัวเลือกท่ี 3 พอจะมีรายการดีๆบ้างไม๊  
ตัวเลือกท่ี 4 หนังน้ันได้ฉาย   (ไม่เข้ากับค าตอบประโยคถัดมา)   
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5. ข้อ 3 อธิบาย:  
A: ขออีเมล์เธอหนอ่ยสิ ฉนัจะสง่ไฟล์ให้เธอ  
B: ___________? 
A: ทนัทีท่ีฉนักลบัถึงบ้าน  
 จากบทสนทนา A จะสง่ไฟล์ให้ B ทางอีเมล์ B ซึง่ก าลงัรอรับไฟล์นา่จะต้องถาม A วา่  
“จะสง่ให้ได้เร็วสดุเม่ือไหร่” เพราะค าตอบของ A คือ (สง่ให้) ทนัทีท่ีกลบัถึงบ้าน ดงันัน้ตวัเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 3    
ตัวเลือกท่ี 1 เบอร์แฟ็กซ์ของเธอเบอร์อะไร  (บทสนทนาน้ีไม่ได้พูดถึงแฟ็กซ์เลย)  
ตัวเลือกท่ี 2 เธอจะออกไปเม่ือไหร่  (ไม่เข้ากับค าตอบประโยคสุดท้าย)  
ตัวเลือกท่ี 3 จะส่งให้ได้เร็วสุดเม่ือไหร่    
ตัวเลือกท่ี 4 เธอพบมันท่ีไหน    (ประโยคน้ีไม่เข้ากับบทสนทนา)  
 
Items 6-8 
ซูซาน : เธอรู้ ……6…..ทางโทรทศัน์ไม๊?   
แอนนา : ดรูายการทีวีทางหนงัสือพิมพ์สิ รายการประเภทไหนท่ีเธอชอบ  
ซูซาน : ชอบหนงัแอคชัน่ มนัท าให้ไมง่่วง …..7….? เธอชอบหนงั/รายการประเภทไหนละ่?  
แอนนา : ฉนัชอบ ……8……  ฉนัชอบตดิตามสถานการณ์ทางการเมือง ซึง่ดเูหมือนเปล่ียนแปลง 
นาทีตอ่นาทีในชว่งนี ้มนัน่าต่ืนเต้นกวา่หนงัแอคชัน่เสียอีก   
 
6. ข้อ 3 อธิบาย:  
จากบทสนทนาซูซานถามแอนนาวา่พอรู้ ......ทางทีวีบ้างไม๊ แอนนาตอบว่าให้ดลูิสรายการทางหนงัสือพิมพ์
วา่แบบไหนท่ีซูซานชอบ ดงันัน้ซูซานนา่จะถามแอนนาวา่ “พอจะมีรายการดีๆบ้างไม๊  
ทางโทรทศัน์?” ตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 3 
ตัวเลือกท่ี 1 ฉันชอบอะไร    (ซูซานไม่น่าถามแอนนาว่า ตัวซูซานเองชอบอะไร)  
ตัวเลือกท่ี 2 รายการไหนท่ีเป็นท่ีนิยม  (ไม่เข้ากับค าตอบประโยคถัดมา)   
ตัวเลือกท่ี 3 พอจะมีรายการดีๆบ้างไม๊  
ตัวเลือกท่ี 4 หนังน้ันได้ฉาย   (ไม่เข้ากับค าตอบประโยคถัดมา)   
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7. ข้อ 3 อธิบาย: 
ซูซานบอกวา่ชอบหนงัแอคชัน่ เพราะดแูล้วไมง่่วง แล้วซูซานก็ถามแอนนาวา่ ………….. เธอชอบประเภท
ไหนละ่? โดยก่อนท่ีจะถามว่าชอบแบบไหน ซูซานพดูกบัแอนนาวา่  
“แล้วเธอละ่? ” ซึง่เป็นประโยคท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือ ตวัเลือกท่ี 3  
ตัวเลือกท่ี 1 เกิดอะไรขึ้น  
ตัวเลือกท่ี 2 เธอท าอะไร 
ตัวเลือกท่ี 3 แล้วเธอล่ะ  
ตัวเลือกท่ี 4 ฉันควรถามอะไร  
8. ข้อ 3 อธิบาย: 
แอนนาบอกวา่ “ฉันสนกุกบั………  ฉนัชอบติดตามสถานการณ์ทางการเมือง”   
จากบทสนทนาพดูเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ท่ีตวัเองสนใจ ซูซานบอกไปแล้ววา่ชอบดหูนงั 
แอคชัน่ ดงันัน้แอนนาควรจะตอบวา่ (ชอบกบั)“การดขูา่ว” (โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมือง)  
ดงันัน้ค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 3  
ตัวเลือกท่ี 1 การพูดคูยเร่ืองการเมือง 
ตัวเลือกท่ี 2 การฟังเพลง 
ตัวเลือกท่ี 3 การดูข่าว  
ตัวเลือกท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประท้วง  
Items 9-11 

 ผู้ โดยสาร  : แท็กซ่ี แท็กซ่ี  
 คนขบัแท็กซ่ี  : คณุจะไปท่ีไหนครับ 
 ผู้ โดยสาร : เอเอ แสควร์, ครับ 
 คนขบัแท็กซ่ี  : รถตดิมากทีเดียววนันี ้คณุรีบหรือเปลา่?  
 ผู้ โดยสาร  : …..9….. ผมต้องไปถึงท่ีนัน่ประมาณ 11 โมง 
 คนขบัแท็กซ่ี  : ไมเ่ป็นปัญหาครับ การจราจรไมไ่ด้แยข่นาดนัน้ครับ ….เอ้ย  
 ผู้ โดยสาร  : …..10….. ! คณุเกือบชนรถคนััน้แล้ว  
 คนขบัแท็กซ่ี  : ฟิว้! มนัใกล้มาก!  
 ผู้ โดยสาร  : ใช,่ …..11…..?  
 คนขบัแท็กซ่ี  : ไมต้่องเป็นหว่งครับ มนัจะไมเ่กิดขึน้อีก   
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9. ข้อ 2 อธิบาย: 
คนขบัถามวา่รีบมากไม๊ ผู้ โดยสารตอบวา่ ……….. “ผมต้องไปถึงท่ีนัน่ประมาณ 11 
โมง” ค าพดูท่ีไมซี่เรียนสจนเกินไป แตมี่จดุมุง่หมายของเวลาโดยประมาณ ดงันัน้ผู้ โดยสารนา่จะพดูวา่ “ไม่
(รีบ)ซะทีเดียว ต้องไปถึงท่ีหมายประมาณ….” ตวัเลือกท่ีเหมาะท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 2  
ตัวเลือกท่ี 1 ท าไมฉันต้องด้วยล่ะ?   
ตัวเลือกท่ี 2 ไม่ซะทีเดียว    
ตัวเลือกท่ี 3 ผมจะท าให้ดีท่ีสุด    
ตัวเลือกท่ี 4 สบายๆครับ    
 
10.ข้อ 2 อธิบาย: 
….……….! คณุเกือบชนรถคนันัน้แล้ว  
จากประโยคนีค้อ่นข้างแน่นอนวา่ประโยคด้านหน้าต้องเป็นประโยคบอกให้คนขบัรถระวัง!  
ดงันัน้ข้อนีต้อบตวัเลือกท่ี 2 ถกูต้องท่ีสดุคะ่  
ตัวเลือกท่ี 1 ช่างน่าประหลาดนัก 
ตัวเลือกท่ี 2 ระวัง 
ตัวเลือกท่ี 3 หยุดรถ 
ตัวเลือกท่ี 4 ช่างขับดีอะไรเช่นน้ี 
 
11.ข้อ 2 อธิบาย: 
 คนขบัรถทราบดีวา่ “มนัใกล้มาก” คือ เกือบชนแล้ว ซึง่ผู้ โดยสารก็เห็นด้วยและพดูเหมือน 
เป็นการเตือนให้ขบัรถด้วยความระมดัระวงัมากขึน้ ดงันัน้ตวัเลือกท่ีถกูต้องคือ ตวัเลือกท่ี 2  
แล้วถ้าขบัให้ช้าลงอีกจะได้ไม๊? 
ตัวเลือกท่ี 1 ท าไมไม่ขับให้เร็วขึ้น   (ขัดแย้งกับค าตอบก่อนหน้าน้ีท่ีบอกให้ ระวัง)  
ตัวเลือกท่ี 2 แล้วถ้าขับให้ช้าลงอีกจะได้ไม๊?  
ตัวเลือกท่ี 3 เราควรย้ายไปทางซ้ายไม๊?  (ไม่สมเหตุสมผลกับบทสนทนา)  
ตัวเลือกท่ี 4 คุณช่วยแซงรถคันน้ันที   (หากต้องการระมัดระวัง ก็ไม่ควรแซงรถคันอ่ืน)  
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9. ข้อ 2 อธิบาย: 
คนขบัถามวา่รีบมากไม๊ ผู้ โดยสารตอบวา่ ……….. “ผมต้องไปถึงท่ีนัน่ประมาณ 11 
โมง” ค าพดูท่ีไมซี่เรียนสจนเกินไป แตมี่จดุมุง่หมายของเวลาโดยประมาณ ดงันัน้ผู้ โดยสารนา่จะพดูวา่ “ไม่
(รีบ)ซะทีเดียว ต้องไปถึงท่ีหมายประมาณ….” ตวัเลือกท่ีเหมาะท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 2  
ตัวเลือกท่ี 1 ท าไมฉันต้องด้วยล่ะ?   
ตัวเลือกท่ี 2 ไม่ซะทีเดียว    
ตัวเลือกท่ี 3 ผมจะท าให้ดีท่ีสุด    
ตัวเลือกท่ี 4 สบายๆครับ    
 
10.ข้อ 2 อธิบาย: 
….……….! คณุเกือบชนรถคนันัน้แล้ว  
จากประโยคนีค้อ่นข้างแน่นอนวา่ประโยคด้านหน้าต้องเป็นประโยคบอกให้คนขบัรถระวัง!  
ดงันัน้ข้อนีต้อบตวัเลือกท่ี 2 ถกูต้องท่ีสดุคะ่  
ตัวเลือกท่ี 1 ช่างน่าประหลาดนัก 
ตัวเลือกท่ี 2 ระวัง 
ตัวเลือกท่ี 3 หยุดรถ 
ตัวเลือกท่ี 4 ช่างขับดีอะไรเช่นน้ี 
 
11.ข้อ 2 อธิบาย: 
 คนขบัรถทราบดีวา่ “มนัใกล้มาก” คือ เกือบชนแล้ว ซึง่ผู้ โดยสารก็เห็นด้วยและพดูเหมือน 
เป็นการเตือนให้ขบัรถด้วยความระมดัระวงัมากขึน้ ดงันัน้ตวัเลือกท่ีถกูต้องคือ ตวัเลือกท่ี 2  
แล้วถ้าขบัให้ช้าลงอีกจะได้ไม๊? 
ตัวเลือกท่ี 1 ท าไมไม่ขับให้เร็วขึ้น   (ขัดแย้งกับค าตอบก่อนหน้าน้ีท่ีบอกให้ ระวัง)  
ตัวเลือกท่ี 2 แล้วถ้าขับให้ช้าลงอีกจะได้ไม๊?  
ตัวเลือกท่ี 3 เราควรย้ายไปทางซ้ายไม๊?  (ไม่สมเหตุสมผลกับบทสนทนา)  
ตัวเลือกท่ี 4 คุณช่วยแซงรถคันน้ันที   (หากต้องการระมัดระวัง ก็ไม่ควรแซงรถคันอ่ืน)  
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Items 12- 15 

แมร่ี    : จอห์น เธอจะต้องแตง่ตวัแจ่มๆไปงานปาร์ตีคื้นนีน้ะ 
จอห์น : ......12 .......   เราแคจ่ะไปเจอเพ่ือนเก่าของเธอเอง 
แมร่ี    : ใช ่แตเ่พ่ือนๆจะ ........ 13 ....... วา่แฟนของฉนัไมเ่รียบร้อย  
จอห์น : ฉนัไมส่นใจหรอก ฉันจะใสก่างเกงยีนส์เก่าๆ กบัเสือ้ยืด .......14……... 
แมร่ี    : ไมเ่อานา่จอห์น .........15 ....... เธอใสเ่สือ้เชิร์ตลายหมากรุกท่ีฉนัซือ้ให้เป็น 
ของขวญัวนัเกิด กบักางเกงยีนส์ตวัใหม่ก็ดดีูนะ  
 
12.ข้อ 1 อธิบาย: 
 จากบทสนทนาท่ีแมร่ีพดูก่อนหน้า เป็นการบอกให้จอห์นแตง่ตวัให้แจม่ๆ ซึง่จากค าพดูท่ีจอห์นพดูถดัมา
เป็นการแสดงวา่ เขาไมต้่องการท่ีจะแตง่ตวัไป ดงันัน้ ตวัเลือกท่ี 1 จงึเข้ากบัสถานการณ์มากท่ีสดุ ตวัเลือก
ท่ี 2 และ 4 พดูถึงเสือ้ซึง่จากบทสนทนาแรกของแมร่ีไมไ่ด้มีการกลา่วถึงเสือ้แตอ่ยา่งใด ตดัทิง้ ส่วนตวัเลือก
ท่ี 3 ก็เชน่กนั ในบทสนทนาตอนต้นไมไ่ด้มีการกล่าวถึงเร่ืองดดีูแตอ่ยา่งใด 
ตัวเลือกท่ี 1  ฉันต้องแต่งตัวแจ่มๆด้วยเหรอ? 
ตัวเลือกท่ี 2  แค่เลือกให้ฉันสักตัว 
ตัวเลือกท่ี 3  เธออยากดูดีเหรอ? 
ตัวเลือกท่ี 4  แค่ใส่เส้ือผ้าพวกน้ีก็พอ 
 
13.ข้อ 1 อธิบาย: 
 จากค าพดูท่ีวา่ “แฟนของฉนัเป็นคนไมเ่รียบร้อย” ข้อท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาเตมิก่อนหน้าคือ ตวัเลือกท่ี 1 
ดจูากความหมายแล้วจะได้ว่า “พวกเขาจะลือกนัไปทัว่วา่ แฟนฉนัเป็นคนไมเ่รียบร้อย”  
ดงันัน้ตวัเลือกอ่ืนเม่ือดจูากความหมายโดยรวมจากบริบทดงักลา่วแล้วไมเ่ข้ากนั 
ตัวเลือกท่ี 1 ลือกันไปท่ัว  
ตัวเลือกท่ี 2  พาคุณเข้าไป 
ตัวเลือกท่ี 3  แสดงให้พวกเราเหน็   
ตัวเลือกท่ี 4  ท าให้ฉันผิดหวัง 
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14. ข้อ 3 อธิบาย: 
 จากความหมายของแตล่ะตวัเลือกพร้อมวิเคราะห์บริบทจากประโยคด้านหน้า “ฉันไมส่นใจหรอก ฉนั
จะใสก่างเกงยีนส์เก่าๆ กบัเสือ้ยืด ………” ตวัเลือกท่ี 1 และ 4 ให้ความหมายท่ีไมส่อดคล้องกนักบับท
สนทนา สว่นตวัเลือกท่ี 2 เหมือนจะถกู แตไ่มห่นกัแนน่พอ  มีตวัเลือกท่ี 3 เทา่นัน้ท่ีให้ความหมายสอดคล้อง 
และเป็นการย่ืนข้อเสนอเดด็ขาดว่า ถ้าจะให้จอห์นไปปาร์ตี ้ต้องให้เขาใสเ่สือ้ผ้าตามท่ีเขาอยากใส ่(เสือ้ยืด
กบักางเกงยีนส์เก่า)  
ตัวเลือกท่ี 1  ถ้าน่ันคือสิ่งท่ีเธอต้องการ   
ตัวเลือกท่ี 2  เม่ือไหร่ท่ีถึงเวลา   
ตัวเลือกท่ี 3  ถ้าเธออยากให้ฉันไป 
ตัวเลือกท่ี 4  เพ่ือเหน็แก่เธอ  
 
15.  ข้อ 4 อธิบาย: 
 จากบทสนทนา แมร่ีต้องการให้จอห์นแตง่ตวัแจม่ๆ  ดงันัน้เธอจงึเสนอวา่ ”อยา่งน้อยท่ีสดุ” ให้ใส่ 
เสือ้เชิร์ตลายหมากรุกกบักางเกงยีนส์ท่ีแมร่ีซือ้ให้เป็นของขวญัวนัเกิดก็ได้  
ตวัเลือกท่ี 1, 2 และ 3 ดเูป็นการสัง่ให้ท ามากกว่าร้องขอ ดงันัน้ตวัเลือกท่ีถกูท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 4  
ตัวเลือกท่ี 1 อย่างไรก็ตาม 
ตัวเลือกท่ี 2 แน่นอน 
ตัวเลือกท่ี 3 โดยเฉพาะอย่างยิง่  
ตัวเลือกท่ี 4 อย่างน้อยท่ีสุด 
 
Part Two: Vocabulary (Items 16-27)  
Items 16-19: Odd one out  
Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the word that 
does NOT belong.   
 
16. ข้อ 1 อธิบาย: 
 จะเห็นวา่จากข้อนีท้กุค าเป็นค านาม 
ดงันัน้ ตวัเลือก 1. experience หมายถึง ประสบการณ์ ไมเ่ข้าพวก  
เพราะ ตวัเลือก 2, 3 และ 4 มีความหมายเหมือนกนัคือ การแขง่ขนั  
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17. ข้อ 1 อธิบาย: 
 จะเห็นวา่จากข้อนีท้กุค าเป็นค ากริยา 
ดงันัน้ ตวัเลือก 1. prove หมายถึง พิสจูน์ ไมเ่ข้าพวก  
เพราะ ตวัเลือก 2, 3 และ 4 มีความหมายเหมือนกนัคือ หายไป  
 
18. ข้อ 2 อธิบาย: 
 จะเห็นวา่จากข้อนีท้กุค าเป็นค าคณุศพัท์ (adjective)  
ดงันัน้ ตวัเลือก 2. tough หมายถึง เหนียว, โหด, ยาก ไมเ่ข้าพวก  
เพราะ ตวัเลือก 1, 3 และ 4 มีความหมายเหมือนกนัคือ แนน่อน, ถกูต้อง, ชีเ้ฉพาะ   
 
19. ข้อ 3 อธิบาย: 
 จะเห็นวา่จากข้อนีท้กุค าเป็นค านาม 
ดงันัน้ ตวัเลือก 3. complication หมายถึง ความยุง่ยาก ซบัซ้อน ไมเ่ข้าพวก  
เพราะ ตวัเลือก 1, 2 และ 4 มีความหมายเหมือนกนัคือ ประกอบเข้าด้วยกนั, การรวมเข้าด้วยกนั  
 
Items 20 -23: Meaning Recognition 
Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given 
sentence.   
20. ข้อ 3 อธิบาย: 
 โจทย์ข้อนีแ้ปลได้วา่ “ กลุม่ลกูเสือตัง้แคมป์ในสนามใกล้หมูบ้่าน”  
ซึง่จะเห็นได้วา่ในทกุตวัเลือกมีค าวา่ field เหมือนกนั แตค่วามหมายในบริบทนัน้ตา่งกนัคือ  
ตวัเลือกท่ี 1 คอร์สเรียนก าหนดให้เราไปทศันศกึษา ดงันัน้ “field” ในประโยคนีแ้ปลว่า ทัศนศึกษา 
ตวัเลือกท่ี 2 ศาสตราจารย์ เบอร์ตนั มีช่ือเสียงในวงการฟิสิกส์ ดงันัน้ “field” ในประโยคนีแ้ปลวา่ วงการ / 
สาขาวิชา  
ตวัเลือกท่ี 3 มีเสียงเชียร์ดงัขณะท่ีเดวิด แบคแฮม วิ่งลงสนามตอนเร่ิมต้นการแขง่ขนั  ดงันัน้ “field” ใน
ประโยคนีแ้ปลวา่ สนาม  
ตวัเลือกท่ี 4 พิมพ์ช่ือของคณุในสว่นของยสูเซ่อเนมเม่ือคณุเข้าสูร่ะบบ ดงันัน้ “field” ในประโยคนีแ้ปลวา่ 
ส่วน (ขอบเขต)  
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17. ข้อ 1 อธิบาย: 
 จะเห็นวา่จากข้อนีท้กุค าเป็นค ากริยา 
ดงันัน้ ตวัเลือก 1. prove หมายถึง พิสจูน์ ไมเ่ข้าพวก  
เพราะ ตวัเลือก 2, 3 และ 4 มีความหมายเหมือนกนัคือ หายไป  
 
18. ข้อ 2 อธิบาย: 
 จะเห็นวา่จากข้อนีท้กุค าเป็นค าคณุศพัท์ (adjective)  
ดงันัน้ ตวัเลือก 2. tough หมายถึง เหนียว, โหด, ยาก ไมเ่ข้าพวก  
เพราะ ตวัเลือก 1, 3 และ 4 มีความหมายเหมือนกนัคือ แนน่อน, ถกูต้อง, ชีเ้ฉพาะ   
 
19. ข้อ 3 อธิบาย: 
 จะเห็นวา่จากข้อนีท้กุค าเป็นค านาม 
ดงันัน้ ตวัเลือก 3. complication หมายถึง ความยุง่ยาก ซบัซ้อน ไมเ่ข้าพวก  
เพราะ ตวัเลือก 1, 2 และ 4 มีความหมายเหมือนกนัคือ ประกอบเข้าด้วยกนั, การรวมเข้าด้วยกนั  
 
Items 20 -23: Meaning Recognition 
Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given 
sentence.   
20. ข้อ 3 อธิบาย: 
 โจทย์ข้อนีแ้ปลได้วา่ “ กลุม่ลกูเสือตัง้แคมป์ในสนามใกล้หมูบ้่าน”  
ซึง่จะเห็นได้วา่ในทกุตวัเลือกมีค าวา่ field เหมือนกนั แตค่วามหมายในบริบทนัน้ตา่งกนัคือ  
ตวัเลือกท่ี 1 คอร์สเรียนก าหนดให้เราไปทศันศกึษา ดงันัน้ “field” ในประโยคนีแ้ปลว่า ทัศนศึกษา 
ตวัเลือกท่ี 2 ศาสตราจารย์ เบอร์ตนั มีช่ือเสียงในวงการฟิสิกส์ ดงันัน้ “field” ในประโยคนีแ้ปลวา่ วงการ / 
สาขาวิชา  
ตวัเลือกท่ี 3 มีเสียงเชียร์ดงัขณะท่ีเดวิด แบคแฮม วิ่งลงสนามตอนเร่ิมต้นการแขง่ขนั  ดงันัน้ “field” ใน
ประโยคนีแ้ปลวา่ สนาม  
ตวัเลือกท่ี 4 พิมพ์ช่ือของคณุในสว่นของยสูเซ่อเนมเม่ือคณุเข้าสูร่ะบบ ดงันัน้ “field” ในประโยคนีแ้ปลวา่ 
ส่วน (ขอบเขต)  
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 งานนีพ่ี้แนนขอจดัเตม็ Memolody Rhymes & Tales (กลอน+นิทานค าศพัท์) มาให้น้องๆได้เรียนรู้ 
vocabulary เพิ่มด้วย เพ่ือพิชิตข้อสอบ GAT ไมว่า่จะปีนีห้รือปีไหน ค าศพัท์ท่ีพ่ีแนนจดัให้ไมมี่ค าว่า Out of 
date แนน่อน….พร้อมแล้วไปทบทวนค าศพัท์กนัคะ่      

นิทาน field 
FIELD เซียน วงการพระ ไปทศันศกึษา 
FIELD TRIP อยธุยา ผา่นทุง่นา และ สนาม 

 
21. ข้อ 4 อธิบาย: 
 โจทย์ข้อนีแ้ปลได้วา่ “ในกรณีของฉนั ฉนัต้องคอยอยูห่ลายวนัส าหรับการนดัพบคณุหมอ”   
ซึง่จะเห็นได้วา่ในทกุตวัเลือกมีค าวา่ “case” เหมือนกนั แตค่วามหมายในบริบทนัน้ตา่งกนัคือ  
ตวัเลือกท่ี 1 ต ารวจพบวา่ไม่มีหลกัฐานใดเก่ียวข้องกบัคดีฆาตกรรมนัน้ ดงันัน้ “case” ในประโยคนีแ้ปลวา่ 
คดี 
ตวัเลือกท่ี 2 เธอให้เบอร์โทรศพัท์กบัฉัน เผ่ือวา่ฉนัต้องการตดิตอ่กบัเธอ  
ดงันัน้ (in)“case” ในประโยคนีแ้ปลวา่ เผ่ือว่า 
ตวัเลือกท่ี 3 เธอใสส่ร้อยคอลงในกลอ่งเคร่ืองประดบั  
ดงันัน้ “case” ในประโยคนีแ้ปลวา่ กล่อง  
ตวัเลือกท่ี 4 บริษัทนีไ้ลพ่นกังานออกเพียงกรณีเดียวคือการประพฤติตวัไมเ่หมาะสม  
ดงันัน้ “case” ในประโยคนีแ้ปลวา่ กรณี 
 น้องๆอาจยงัไมรู้่วา่จริงๆแล้ว case แปลวา่อะไรได้บ้าง พ่ีแนนรู้ใจวา่น้องๆต้องการความรวดเร็วในการ
อา่นหนงัสือ เลยรวบรวมความหมายครบถ้วนมาไว้ให้ในนิทาน case ไปลองฝึกจ าท าแบบฝึกหดัดคูะ่  

นิทาน CASE 
กลอ่งใหญ่ใบนี ้      เก็บซอง คดี     กรณีศกึษา 
เหตกุารณ์สารพดั   คนไข้ โรคหดั     ล้อมรัฐสภา 
หุ้ม ปลอกมีดพร้า   เร่ืองราวชาวป่า    ปัญหาสารพนั 

 
22. ข้อ 1 อธิบาย: 
 โจทย์ข้อนีแ้ปลได้วา่ “แม้วา่เขาจะอาย ุ30 แล้ว เขายงัถกูปฏิบัตเิหมือนเด็กเวลาอยู่บ้าน”   
ซึง่จะเห็นได้วา่ในทกุตวัเลือกมีค าวา่ “treat” เหมือนกนั แตค่วามหมายในบริบทนัน้ตา่งกนัคือ  
ตวัเลือกท่ี 1 แม็กซ์ได้รับการปฏิบตัเิป็นอยา่งดีหลงัจากท่ีเขากลบัมาจากโอลิมปิค  

เฉลย GAT มีนาคม 2555                                                                             โดยพี่แนนและทีมวิชาการ 

 

10 

 

 
ดงันัน้ “treat” ในประโยคนีแ้ปลวา่ ปฏิบัติ 
ตวัเลือกท่ี 2 ค าถามจะถกูจดัการ (ตอบ)โดยละเอียดในบทเรียนตอ่ไป  
ดงันัน้ “treat” ในประโยคนีแ้ปลวา่ จัดการ (ตอบ)  
ตวัเลือกท่ี 3 ไมต้่องเป็นห่วงเร่ืองคา่อาหาร มือ้นีบ้ริษัทเลีย้ง  
ดงันัน้ “treat” ในประโยคนีแ้ปลวา่ เลีย้ง 
ตวัเลือกท่ี 4 เดก็ผู้หญิงถกูน าตวัสง่โรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคแดดเผา  
ดงันัน้ “treat” ในประโยคนีแ้ปลวา่ รักษา 
 ชีวิตนีน้้องๆจะรู้จกัแคว่า่ treat (v) = ปฏิบตั ิได้ความหมายเดียวหรือเปลา่คะ มาดกูนัคะ่วา่จริงๆแล้ว 
treat แปลวา่อะไรได้บ้าง พ่ีแนนมัน่ใจคะ่วา่งานนีน้้องๆจะใช้ค าวา่ treat กบัเพ่ือนๆเวลาถึงร้านอาหารกนั
มากขึน้…เพราะ treat เป็นได้มากกวา่ท่ีน้องๆคิด   

นิทาน น้อง TREAT 
น้อง TREAT เธอเจนจดั   ปฏิบตัิ ให้สขุสนัต์ 
รักษา เป็นส าคญั   เลีย้ง อาหารอนัเลิศรส 

 
23. ข้อ 3 อธิบาย: 
 โจทย์ข้อนีแ้ปลได้วา่ “พลเมืองท่ีดีต้องปฏิบัตติามกฎหมาย”   
ซึง่จะเห็นได้วา่ในทกุตวัเลือกมีค าวา่ “observe” เหมือนกนั แตค่วามหมายในบริบทนัน้ตา่งกนัคือ  
ตวัเลือกท่ี 1 โทน่ีควรสงัเกตว่าลกูชายของเขาแทบจะไมอ่อกไปข้างนอกทกุเย็นวนัศกุร์ 
ดงันัน้ “observe” ในประโยคนีแ้ปลวา่ สังเกต 
ตวัเลือกท่ี 2 หมอต้องคอยเฝ้าดสูภาพของคนไข้อย่างเอาใจใสด่แูล   
ดงันัน้ “observe” ในประโยคนีแ้ปลวา่ เฝ้าดู 
ตวัเลือกท่ี 3 ระหวา่งชว่งเข้าพรรษาของชาวพทุธ คนไทยปฏิบตัิตามศีล 5   
ดงันัน้ “observe” ในประโยคนีแ้ปลวา่ ปฏิบัตติาม   
ตวัเลือกท่ี 4 พอ่แมข่องฉนัก าลงัวานแผนเฝ้ารองานครบรอบแตง่งาน 40 ปีของพวกเขา ในเดือนมีนาคม 
ดงันัน้ “observe” ในประโยคนีแ้ปลวา่ เฝ้ารอ 
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 งานนีพ่ี้แนนขอจดัเตม็ Memolody Rhymes & Tales (กลอน+นิทานค าศพัท์) มาให้น้องๆได้เรียนรู้ 
vocabulary เพิ่มด้วย เพ่ือพิชิตข้อสอบ GAT ไมว่า่จะปีนีห้รือปีไหน ค าศพัท์ท่ีพ่ีแนนจดัให้ไมมี่ค าว่า Out of 
date แนน่อน….พร้อมแล้วไปทบทวนค าศพัท์กนัคะ่      

นิทาน field 
FIELD เซียน วงการพระ ไปทศันศกึษา 
FIELD TRIP อยธุยา ผา่นทุง่นา และ สนาม 

 
21. ข้อ 4 อธิบาย: 
 โจทย์ข้อนีแ้ปลได้วา่ “ในกรณีของฉนั ฉนัต้องคอยอยูห่ลายวนัส าหรับการนดัพบคณุหมอ”   
ซึง่จะเห็นได้วา่ในทกุตวัเลือกมีค าวา่ “case” เหมือนกนั แตค่วามหมายในบริบทนัน้ตา่งกนัคือ  
ตวัเลือกท่ี 1 ต ารวจพบวา่ไม่มีหลกัฐานใดเก่ียวข้องกบัคดีฆาตกรรมนัน้ ดงันัน้ “case” ในประโยคนีแ้ปลวา่ 
คดี 
ตวัเลือกท่ี 2 เธอให้เบอร์โทรศพัท์กบัฉัน เผ่ือวา่ฉนัต้องการตดิตอ่กบัเธอ  
ดงันัน้ (in)“case” ในประโยคนีแ้ปลวา่ เผ่ือว่า 
ตวัเลือกท่ี 3 เธอใสส่ร้อยคอลงในกลอ่งเคร่ืองประดบั  
ดงันัน้ “case” ในประโยคนีแ้ปลวา่ กล่อง  
ตวัเลือกท่ี 4 บริษัทนีไ้ลพ่นกังานออกเพียงกรณีเดียวคือการประพฤติตวัไมเ่หมาะสม  
ดงันัน้ “case” ในประโยคนีแ้ปลวา่ กรณี 
 น้องๆอาจยงัไมรู้่วา่จริงๆแล้ว case แปลวา่อะไรได้บ้าง พ่ีแนนรู้ใจวา่น้องๆต้องการความรวดเร็วในการ
อา่นหนงัสือ เลยรวบรวมความหมายครบถ้วนมาไว้ให้ในนิทาน case ไปลองฝึกจ าท าแบบฝึกหดัดคูะ่  

นิทาน CASE 
กลอ่งใหญ่ใบนี ้      เก็บซอง คดี     กรณีศกึษา 
เหตกุารณ์สารพดั   คนไข้ โรคหดั     ล้อมรัฐสภา 
หุ้ม ปลอกมีดพร้า   เร่ืองราวชาวป่า    ปัญหาสารพนั 

 
22. ข้อ 1 อธิบาย: 
 โจทย์ข้อนีแ้ปลได้วา่ “แม้วา่เขาจะอาย ุ30 แล้ว เขายงัถกูปฏิบัตเิหมือนเด็กเวลาอยู่บ้าน”   
ซึง่จะเห็นได้วา่ในทกุตวัเลือกมีค าวา่ “treat” เหมือนกนั แตค่วามหมายในบริบทนัน้ตา่งกนัคือ  
ตวัเลือกท่ี 1 แม็กซ์ได้รับการปฏิบตัเิป็นอยา่งดีหลงัจากท่ีเขากลบัมาจากโอลิมปิค  
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ดงันัน้ “treat” ในประโยคนีแ้ปลวา่ ปฏิบัติ 
ตวัเลือกท่ี 2 ค าถามจะถกูจดัการ (ตอบ)โดยละเอียดในบทเรียนตอ่ไป  
ดงันัน้ “treat” ในประโยคนีแ้ปลวา่ จัดการ (ตอบ)  
ตวัเลือกท่ี 3 ไมต้่องเป็นห่วงเร่ืองคา่อาหาร มือ้นีบ้ริษัทเลีย้ง  
ดงันัน้ “treat” ในประโยคนีแ้ปลวา่ เลีย้ง 
ตวัเลือกท่ี 4 เดก็ผู้หญิงถกูน าตวัสง่โรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคแดดเผา  
ดงันัน้ “treat” ในประโยคนีแ้ปลวา่ รักษา 
 ชีวิตนีน้้องๆจะรู้จกัแคว่า่ treat (v) = ปฏิบตั ิได้ความหมายเดียวหรือเปลา่คะ มาดกูนัคะ่วา่จริงๆแล้ว 
treat แปลวา่อะไรได้บ้าง พ่ีแนนมัน่ใจคะ่วา่งานนีน้้องๆจะใช้ค าวา่ treat กบัเพ่ือนๆเวลาถึงร้านอาหารกนั
มากขึน้…เพราะ treat เป็นได้มากกวา่ท่ีน้องๆคิด   

นิทาน น้อง TREAT 
น้อง TREAT เธอเจนจดั   ปฏิบตัิ ให้สขุสนัต์ 
รักษา เป็นส าคญั   เลีย้ง อาหารอนัเลิศรส 

 
23. ข้อ 3 อธิบาย: 
 โจทย์ข้อนีแ้ปลได้วา่ “พลเมืองท่ีดีต้องปฏิบัตติามกฎหมาย”   
ซึง่จะเห็นได้วา่ในทกุตวัเลือกมีค าวา่ “observe” เหมือนกนั แตค่วามหมายในบริบทนัน้ตา่งกนัคือ  
ตวัเลือกท่ี 1 โทน่ีควรสงัเกตว่าลกูชายของเขาแทบจะไมอ่อกไปข้างนอกทกุเย็นวนัศกุร์ 
ดงันัน้ “observe” ในประโยคนีแ้ปลวา่ สังเกต 
ตวัเลือกท่ี 2 หมอต้องคอยเฝ้าดสูภาพของคนไข้อย่างเอาใจใสด่แูล   
ดงันัน้ “observe” ในประโยคนีแ้ปลวา่ เฝ้าดู 
ตวัเลือกท่ี 3 ระหวา่งชว่งเข้าพรรษาของชาวพทุธ คนไทยปฏิบตัิตามศีล 5   
ดงันัน้ “observe” ในประโยคนีแ้ปลวา่ ปฏิบัตติาม   
ตวัเลือกท่ี 4 พอ่แมข่องฉนัก าลงัวานแผนเฝ้ารองานครบรอบแตง่งาน 40 ปีของพวกเขา ในเดือนมีนาคม 
ดงันัน้ “observe” ในประโยคนีแ้ปลวา่ เฝ้ารอ 
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พ่ีแนนขอเพิ่มเตมิ นิทาน Observe รวบรวมความหมายมาให้น้องๆ สดๆร้อนจากข้อสอบ GAT 

 ปีลา่สดุ “รู้ความหมายก่อน มีสิทธ์ิท าข้อสอบได้มากกว่า” และพี่แนนยงัคงยืนยนัค าเดิม…เรียนรู้ค าศพัท์
กนัแล้ว ต้องท าโจทย์, ท าโจทย์ และท าโจทย์คะ่     

นิทาน OBSERVE 
พ่ีเฝ้า ด ูณเดชน์     คอยสงัเกต ไมม่องข้าม 
พ่ียินยอมท าตาม     คอยซกัถาม ออกความเห็น 

 
24.  ข้อ 1 อธิบาย:  
 ดจูากบริบทท่ีให้มาแล้ว “เตา่และหมีบางประเภทสามารถช้าลงกบั…………ชีวิต มากซะจนกระทัง่
พวกมนัสามารถใช้ชีวิตผา่นชว่งฤดหูนาวโดยไมกิ่นอะไรเลย, ด้วยสภาวะ………… 
ตวัเลือกท่ี 2, 3 และ 4 ในชอ่งแรกดเูหมือนจะใช้ได้หมดทกุค า แตล่องมาดชู่องท่ีสองของแตล่ะตวัเลือก จะ
เห็นวา่ประโยคข้างท้ายกลา่วถึงการอดอาหาร ซึง่ก็คือ การจ าศีล-กบดาน (hibernation) คะ่  
ตัวเลือกท่ี 1 กระบวนการ – การจ าศีล   
ตัวเลือกท่ี 2 ช่วงเวลา – การดูดซึม   
ตัวเลือกท่ี 3 การสร้าง – การแพร่พันธ์  
ตัวเลือกท่ี 4 กลไกล – การอิ่มตัว  
ดงันัน้ตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือ ตวัเลือกท่ี 1 
25.  ข้อ 2 อธิบาย: 
 จากบริบทจะเห็นวา่ค าศพัท์ท่ีใช้เป็นค าศพัท์เชิงบวกมากๆ  “ลกัษณะ…….ทอง, ความหนาแนน่ท่ี 
ไมเ่หมือนสิ่งใดและแสงทองท่ีทนนานของทอง ท าให้ทองเป็นสินค้า………ท่ีสดุของโลก”  ดงันัน้ค าศพัท์ท่ี
จะใช้เตมิก็ควรจะเป็นค าศพัท์ในเชิงบวกเชน่กนั  
 จากตวัเลือกท่ี 1 และ 3 ค าศพัท์มีความหมายปานกลางคอ่นไปทางลบ ดงันัน้ตดัทิง้คะ่   
มาดตูวัเลือกท่ี 2 และ 4 กนัคะ่ จากโจทย์พดูถึงทองวา่ “ลกัษณะ…..ไมเ่หมือนสิ่งใด” แสดงวา่ทองต้องมี
คณุสมบตัท่ีิเฉพาะตวั และ “ท าให้ทองเป็นสินค้า…..ท่ีสดุ” ควรเตมิค าวา่ “มีคา่” เพราะใช้กบัสิ่งของ  
ดงันัน้ตวัเลือกท่ีถกูต้องท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 2 คะ่   
ตัวเลือกท่ี 1ธรรมดา – ทนทาน   
ตัวเลือกท่ี 2 เฉพาะ – มีค่า   
ตัวเลือกท่ี 3 เป็นลบ – สามารถใช้ได้   
ตัวเลือกท่ี 4 พิเศษ – เช่ือถือได้  
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เห็นวา่ประโยคข้างท้ายกลา่วถึงการอดอาหาร ซึง่ก็คือ การจ าศีล-กบดาน (hibernation) คะ่  
ตัวเลือกท่ี 1 กระบวนการ – การจ าศีล   
ตัวเลือกท่ี 2 ช่วงเวลา – การดูดซึม   
ตัวเลือกท่ี 3 การสร้าง – การแพร่พันธ์  
ตัวเลือกท่ี 4 กลไกล – การอิ่มตัว  
ดงันัน้ตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือ ตวัเลือกท่ี 1 
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จะใช้เตมิก็ควรจะเป็นค าศพัท์ในเชิงบวกเชน่กนั  
 จากตวัเลือกท่ี 1 และ 3 ค าศพัท์มีความหมายปานกลางคอ่นไปทางลบ ดงันัน้ตดัทิง้คะ่   
มาดตูวัเลือกท่ี 2 และ 4 กนัคะ่ จากโจทย์พดูถึงทองวา่ “ลกัษณะ…..ไมเ่หมือนสิ่งใด” แสดงวา่ทองต้องมี
คณุสมบตัท่ีิเฉพาะตวั และ “ท าให้ทองเป็นสินค้า…..ท่ีสดุ” ควรเตมิค าวา่ “มีคา่” เพราะใช้กบัสิ่งของ  
ดงันัน้ตวัเลือกท่ีถกูต้องท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 2 คะ่   
ตัวเลือกท่ี 1ธรรมดา – ทนทาน   
ตัวเลือกท่ี 2 เฉพาะ – มีค่า   
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26.  ข้อ 1 อธิบาย: 
 จากบริบท “……………ชาวยิปซีและและพวกคาราวานในประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ในสถานะท่ี
แยกตวัออกจากสงัคมตัง้แตศ่รรตวรรษท่ี 19 กลุม่สองกลุม่นี ้………..จากประชาชนทัว่ไปในแง่ของวิถีชีวิต
และการจดัสรรท่ีอยูซ่ึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  
จากค าศพัท์แรกของทกุตวัเลือก ดแูล้วตวัเลือกท่ี 3 ไมเ่ข้าพวก เพราะบริบทไมไ่ด้เก่ียวกบั “ผู้ขบัข่ี” 
ดงันัน้ตวัเลือกท่ี 3 ตดัทิง้คะ่ มาดคู าศพัท์แรกของตวัเลือก 1,2 และ 4 อาจเป็นค าตอบได้หมดคะ่  
ลองมาดคู าศพัท์ท่ีสองของทกุตวัเลือก จะเห็นวา่จากประโยคหลงั “….. ในแง่ของวิถีชีวิต….ท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ” ซึง่บง่บอกถึงความไมเ่หมือนใครของชาวยิปซีและและพวกคาราวาน ตัวเลือกท่ีนา่สนใจคือ 
ตวัเลือกท่ี 1 (…..., แตกตา่ง) ลองมาดทูัง้ประโยคอีกครัง้คะ่  
 “ผู้อาศัยชาวยิปซีและและพวกคาราวาน…..กลุม่สองกลุม่นีแ้ตกต่างจากประชาชนทัว่ไป…..” ดงันัน้
ตวัเลือกท่ีถกูต้องท่ีสดุ คือ ตวัเลือกท่ี  1 คะ่  
ตัวเลือกท่ี 1 ผู้อาศัย – แตกต่าง   
ตัวเลือกท่ี 2 นักท่องเท่ียว – ขับไล่   
ตัวเลือกท่ี 3 ผู้ขับข่ี – ได้รับ   
ตัวเลือกท่ี 4 ผู้น า – ถอดออก  
 
27.  ข้อ 2 อธิบาย: 
 จากบริบท “รัฐบาลของอียิปต์เป็นกงัวลเก่ียวกบัความรุนแรง ……..…. ดงันัน้ต ารวจและทหารจาก
ไคโรถกูมอบหมายให้ประจ าอยูต่ามถนนท่ีเป็นทางแยกตดักัน เพ่ือท่ีจะ ………สนัตภิาพ”  
จากค าศพัท์แรกของตวัเลือก 1, 2 และ 4 ดไูมค่อ่ยเข้ากบับริบทเท่าไหร่ ลองมาดคู าศพัท์ท่ีสองของทกุ
ตวัเลือก “…..เพ่ือท่ีจะ………….สนัตภิาพ” ค าท่ีสามารถน ามาเตมิได้เหมาะสมคือ ตวัเลือกท่ี 2 (…….,
รักษา)และ ตวัเลือกท่ี 4 (……., กระตุ้น) ดงันัน้กลบัมาดคู าศพัท์แรกของตวัเลือก 2 และ 4 อีกครัง้ จะพบวา่ 
ค าศพัท์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 2 (สิ่งท่ีเกิดขึน้ได้,รักษา) ลองมาดทูัง้ประโยคกนัคะ่ “รัฐบาลของ
อียิปต์เป็นกงัวลเก่ียวกบัความรุนแรงที่อาจเกิดขึน้ได้ ดงันัน้ต ารวจและทหาร……….รักษาสนัตภิาพ”   
ตัวเลือกท่ี 1 การท านาย – ท าให้ยุ่ง   
ตัวเลือกท่ี 2 สิ่งท่ีเป็นไปได้ – รักษา   
ตัวเลือกท่ี 3 การเตรียมการ – ด าเนินต่อไป   
ตัวเลือกท่ี 4 ข้อเสนอ – กระตุ้น  
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Part Three: Reading (Items 28-45) 

Choose the best answer.  

  

 

 

 

 

 

  

 

28. ข้อ 2 อธิบาย : 

ข้อใดไม่ถูกต้องตามป้ายประกาศน้ี      

ตัวเลือกท่ี 1 “การเตมิลมยางมากเกินไปท าให้เกิดอุบัตเิหตุได้”  

ตัวเลือกท่ี 2 “คุณสามารถขอเจ้าหน้าท่ีมาช่วยเตมิลมยางได้”   

ตัวเลือกท่ี 3 “จุดให้บริการมีเคร่ืองวัดความดันลม ส าหรับเตมิลมยาง”   

ตัวเลือกท่ี 4 “คุณควรจะหาข้อมูลส าหรับความดันลมท่ีเหมาะสมส าหรับยางล้อของคุณ””   

 ข้อนีไ้มย่ากเลยนะคะ น้องๆ ด ูkeyword ท่ีค าวา่ SELF SERVICE แสดงวา่เป็นการบริการตวัเอง
นะคะ ดงันัน้ข้อท่ีไมถ่กูต้องคือ ตวัเลือกท่ี 2 ไมมี่คนมาคอยชว่ยเตมิลมยางให้เราคะ่ น้องๆ จะเห็นวา่
ตวัเลือกอ่ืนๆ ตรงตามข้อมลูในป้ายประกาศทัง้หมดคะ่    
 

บริการตัวเอง 

เตมิลมยาง 

ค าเตือน: 

- หากเตมิลมมากเกินไปท าให้เกิด
อนัตรายได้ 

- ศกึษาและท าตามค าแนะน าของ
ผู้ผลิตส าหรับแรงดนัลมท่ีเหมาะสม 

- ใช้เคร่ืองวดัแรงดนัลมยาง ซึง่มีอยู่
ด้านในจดุให้บริการ  
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Part Three: Reading (Items 28-45) 

Choose the best answer.  
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ตัวเลือกท่ี 2 “คุณสามารถขอเจ้าหน้าท่ีมาช่วยเตมิลมยางได้”   
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ตวัเลือกอ่ืนๆ ตรงตามข้อมลูในป้ายประกาศทัง้หมดคะ่    
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- ศกึษาและท าตามค าแนะน าของ
ผู้ผลิตส าหรับแรงดนัลมท่ีเหมาะสม 

- ใช้เคร่ืองวดัแรงดนัลมยาง ซึง่มีอยู่
ด้านในจดุให้บริการ  
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เลขานุการผู้บริหาร / เลขานุการ 
- ผู้หญิงสญัชาตไิทย และมีอายรุะหวา่ง 25-40 ปี 
- วฒุิการศกึษาปริญญาตรีหรือสงูกวา่ ในด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
- มีประสบการณ์อยา่งน้อย 2 ปี เก่ียวกบังานด้านเลขานกุาร 
- มีทกัษะการพดูและเขียนภาษาองักฤษระดบัดีเย่ียม  
- มีทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (โปรแกรม Word, Excel, E-mail, Photoshop) 
- มีบคุลิกภาพดี และมีทกัษะการเจรจาตดิตอ่ และสามารถท างานภายใต้แรงกดดนัได้ดี 
- หากสามารถใช้โปรแกรม Macintosh ได้ (MS office และ Internet) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
กรุณาสง่ประวตักิารท างาน และรูปถ่ายปัจจบุนัเข้ามา 
 
29.ข้อ 1 อธิบาย: 
ผู้สมัครคนใด ท่ีไม่เหมาะสมส าหรับงานน้ี 
ตัวเลือกท่ี 1 “คนท่ีสามารถท างานได้ดีเฉพาะเวลาไม่มีแรงกดดัน” 
ตัวเลือกท่ี 2 “คนท่ีสามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง” 
ตัวเลือกท่ี 3 “คนท่ีจบปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ” 
ตัวเลือกท่ี 4 “คนท่ีเคยท างานต าแน่งเลขานุการมากกว่า 5 ปี” 
 เม่ืออา่นโจทย์แล้วน้องๆ จะพบวา่ ผู้สมคัรในตวัเลือกท่ี 3 และ 4 มีคณุสมบตัิตรงตามท่ีต้องการ
อยา่งชดัเจน ดงันัน้จงึตดัออกไปก่อน สว่นตวัเลือกท่ี 2 ในประกาศบอกว่าต้องการคนท่ีส่ือสารภาษาองักฤษ
ได้ดี และผู้สมคัรคนนีส้ามารถส่ือสารได้ทัง้ภาษษไทยและองักฤษได้ดี ถือวา่เหมาะสมมากๆ ดงันัน้เหลือ
ตวัเลือกท่ี1 น้องๆสงัเกตจากโจทย์ท่ีบอกวา่ ผู้สมคัรต้องท างานได้ดีภายใต้แรงกดดนัได้ แตผู่้สมคัรคนนี ้
ท างานได้ดีเฉพาะเวลาไมเ่จอแรงกดดนั แสดงว่าไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่นี ้จงึตอบตวัเลือกท่ี 1 คะ่   
 
การ์ตูนสามช่องเร่ือง Being Five Being Five: A boy and his blog’ โดยจอร์จ ซฟาร์นาส 
ช่องท่ี 1 “ดถููกกันเกินไปแล้ว! ผมน่ังอยู่ในร้านอาหารกับพ่อแม่  และเดก็เสริฟมาถามผมว่า 
ต้องการเก้าอ้ีเสริมของเด็กม้ัย” 
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ช่องท่ี 2 “คุณคิดดูสิ มาถามผู้ชายตัวใหญ่อย่างผมว่าต้องการเก้าอ้ีเสริมม้ัย เก้าอ้ีพวกน้ันน่ะ 
ส าหรับเดก็” 
ช่องท่ี 3 “อืมม จะว่าไป ผมก็คิดๆอยู่ว่า อาจจะต้องใช้เก้าอ้ีเดก็น่ันเหมือนกันแฮะ” 
 
30. ข้อ 3 อธิบาย:  
จากการ์ตูนน้ี เราสามารถอนุมานได้ว่าอย่างไร 
ตัวเลือกท่ี 1 “เดก็ชายขอเก้าอ้ีเดก็จากผู้ชายร่างใหญ่” 
ตัวเลือกท่ี 2 “เดก็ชายชอบไปร้านอาหารกับพ่อแม่” 
ตัวเลือกท่ี 3 “เดก็ชายจ าเป็นต้องใช้เก้าอ้ีเดก็เพ่ือทานอาหารในร้าน” 
ตัวเลือกท่ี 4 “เดก็ชายไม่จ าเป็นต้องใช้เก้าอ้ีเดก็ เพ่ือทานอาหารในร้าน”   
 เป็นยงัไงกนับ้างคะ น้องๆ อ่านการ์ตนูแล้วเข้าใจไหมคะ ตวัเลือกท่ีถกูต้องคือ ตวัเลือกท่ี 3 คะ่ 
น้องๆ ดไูด้จากบทสรุปในการ์ตนูชอ่งสดุท้าย เพราะจริงๆ แล้วเดก็ชายยงัตวัเล็กอยู ่ยงัต้องนัง่เก้าอีแ้บบเด็ก 
ถึงจะทานอาหารบนโต๊ะได้ ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ในการ์ตนูไมไ่ด้บอกเราวา่เด็กชายชอบไปกินข้าวกบัพอ่ แมรึ่
เปลา่ และตวัเลือกท่ี 1 เดก็ชายไมไ่ด้เป็นคนขอเก้าอีน้ะคะ ดงันัน้ตอบตวัเลือกท่ี 3 เลยคะ่   
  
Passage 1 
ข้อสอบประเภท Passage ก่อนอ่ืนน้อง ๆ ควรอา่นและวิเคราะห์ค าถามก่อน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลยุกนั 
ข้อ 31 ถาม best title >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 32 ถาม detail ใน Paragraph 1 >>> ควรท าเลย (keyword “a way to relax”) (ระวังค าว่า NOT)  
ข้อ 33 ถาม detail >>> ควรท าเลย (ระวังค าว่า NOT) 
ข้อ 34 ถาม vocabulary >>> ควรท าเลย 
ข้อ 35 ถาม detail >>> ควรท าเลยค่ะ (keyword “a benefit of origami”) ระวังค าว่า NOT  
  
 มีหลายวิธีท่ีจะหลีกเล่ียงความเศร้าโศกจากงานหนกัในแตล่ะวนัท่ีผู้คนสว่นใหญ่ต้องเผชิญอยา่ง
สม ่าเสมอ บางคนนอนเอกเขนกบนชายหาดและสลดัความกงัวลทิง้ออกไปด้วยการนวดแผนโบราณสกัสอง
ชัว่โมง หรือบางคนอาจไปนัง่สมาธิในสถานท่ีใกล้ๆท่ีเงียบสงบ แตถ้่าคณุมองไปรอบๆและเห็นกองเอกสาร 
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ช่องท่ี 2 “คุณคิดดูสิ มาถามผู้ชายตัวใหญ่อย่างผมว่าต้องการเก้าอ้ีเสริมม้ัย เก้าอ้ีพวกน้ันน่ะ 
ส าหรับเดก็” 
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30. ข้อ 3 อธิบาย:  
จากการ์ตูนน้ี เราสามารถอนุมานได้ว่าอย่างไร 
ตัวเลือกท่ี 1 “เดก็ชายขอเก้าอ้ีเดก็จากผู้ชายร่างใหญ่” 
ตัวเลือกท่ี 2 “เดก็ชายชอบไปร้านอาหารกับพ่อแม่” 
ตัวเลือกท่ี 3 “เดก็ชายจ าเป็นต้องใช้เก้าอ้ีเดก็เพ่ือทานอาหารในร้าน” 
ตัวเลือกท่ี 4 “เดก็ชายไม่จ าเป็นต้องใช้เก้าอ้ีเดก็ เพ่ือทานอาหารในร้าน”   
 เป็นยงัไงกนับ้างคะ น้องๆ อ่านการ์ตนูแล้วเข้าใจไหมคะ ตวัเลือกท่ีถกูต้องคือ ตวัเลือกท่ี 3 คะ่ 
น้องๆ ดไูด้จากบทสรุปในการ์ตนูชอ่งสดุท้าย เพราะจริงๆ แล้วเดก็ชายยงัตวัเล็กอยู ่ยงัต้องนัง่เก้าอีแ้บบเด็ก 
ถึงจะทานอาหารบนโต๊ะได้ ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ในการ์ตนูไมไ่ด้บอกเราวา่เด็กชายชอบไปกินข้าวกบัพอ่ แมรึ่
เปลา่ และตวัเลือกท่ี 1 เดก็ชายไมไ่ด้เป็นคนขอเก้าอีน้ะคะ ดงันัน้ตอบตวัเลือกท่ี 3 เลยคะ่   
  
Passage 1 
ข้อสอบประเภท Passage ก่อนอ่ืนน้อง ๆ ควรอา่นและวิเคราะห์ค าถามก่อน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลยุกนั 
ข้อ 31 ถาม best title >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 32 ถาม detail ใน Paragraph 1 >>> ควรท าเลย (keyword “a way to relax”) (ระวังค าว่า NOT)  
ข้อ 33 ถาม detail >>> ควรท าเลย (ระวังค าว่า NOT) 
ข้อ 34 ถาม vocabulary >>> ควรท าเลย 
ข้อ 35 ถาม detail >>> ควรท าเลยค่ะ (keyword “a benefit of origami”) ระวังค าว่า NOT  
  
 มีหลายวิธีท่ีจะหลีกเล่ียงความเศร้าโศกจากงานหนกัในแตล่ะวนัท่ีผู้คนสว่นใหญ่ต้องเผชิญอยา่ง
สม ่าเสมอ บางคนนอนเอกเขนกบนชายหาดและสลดัความกงัวลทิง้ออกไปด้วยการนวดแผนโบราณสกัสอง
ชัว่โมง หรือบางคนอาจไปนัง่สมาธิในสถานท่ีใกล้ๆท่ีเงียบสงบ แตถ้่าคณุมองไปรอบๆและเห็นกองเอกสาร 
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หรือหนงัสือพิมพ์เก่า นัน่หมายความวา่คณุได้พบเคร่ืองมือท่ีสมบรูณ์แบบท่ีจะผ่อนคลายความเครียดของ
คณุแล้ว 
 ศลิปะการพบักระดาษของญ่ีปุ่ นเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปเรียกว่าโอริกามิ โอรุ แปลวา่การพบั และค าวา่ 
กามิ หมายถึง กระดาษ แม้วา่โอริกามิได้รับการริเร่ิมขึน้ในประเทศจีน แตไ่ด้มีการใช้โอริกามิอยา่ง
หลากหลายในประเทศญ่ีปุ่ น จากการเป็นเคร่ืองบชูาตอ่เทพเจ้าชินโต ไปจนถึงเป็นเคร่ืองประดบัตกแตง่บน
ขวดเหล้าสาเก  โอริกามิได้ฝังลกึอยูใ่นวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ น  เหตผุลหนึง่ของความเป็นท่ีนิยมอนัยาวนานนี ้
คือ โอริกามินัน้เป็นสิ่งท่ีทกุคนสามารถท าได้ในทกุท่ีและทกุเวลา  โอริกามิไมไ่ด้เป็นเพียงแตกิ่จกรรมท่ี
สนกุสนานในยามวา่งเท่านัน้ แตใ่นญ่ีปุ่ นศลิปะการพบักระดาษนีส้ามารถเป็นอาชีพท่ีให้ผลก าไรเป็นอยา่งดี 
พวกเราเรียกผู้ ท่ีมีรายได้จากโอริกามิ วา่ โอริกามิส 
 ในประเทศไทย ผู้สนใจโอริกามิมาจากทกุช่วงวยัของชีวิต  ในวงการวิชาการ ได้มีการน าโอริกามิมา
ใช้สอนเด็กให้มีสมาธิและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  โรงพยาบาลหลายแหง่ใช้โอริกามิกบัผู้ ป่วยซึง่ก าลงั
ฟืน้จากการเจ็บป่วยและมีเวลาวา่งมาก และนอกจากนีย้งัได้มีการน ามาใช้ในการท ากายภาพบ าบดัส าหรับ
ผู้ ป่วยท่ีปัญหาเก่ียวกบัความคลอ่งแคลว่ในการใช้มือ หรือได้รับความทกุข์ทรมานจากอาการกล้ามเนือ้อ่อน
แรง 
 การท าโอริกามินัน้ต้องมีสมาธิในการท า สิ่งนัน้ท าให้คนท่ีท าตระหนกัรู้ถึงสภาวะตา่งๆ ซึง่ท าให้
จิตใจของพวกเขาผอ่นคลาย เม่ือพวกเขาพบักระดาษเสร็จและมีผลงานของพวกเขาอยูต่รงหน้า นัน่ท าให้
พวกเขาเกิดความรู้สกึภาคภูมิใจโดยไมเ่ก่ียวกบัวา่พวกเขาจะอายเุท่าไหร่ และน่ีเองเป็นหนึง่ในเสนห์่อนัน่า
หลงใหลอยา่งยิ่งยวดของโอริกามิ 
 
31. ข้อ 2 อธิบาย: 
     หัวเร่ืองท่ีดีท่ีสุดของบทความน้ีคืออะไร 
     ตัวเลือกท่ี 1 “โอริกามิส : อาชีพท่ีใฝ่ฝันของชาวญ่ีปุ่น” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “โอริกามิ : มากกว่าแค่งานอดเิรก” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “โอริกามิ : อุปกรณ์การสอนอันมหัศจรรย์” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “โอริกามิส : ผู้บ าบัดวิถีธรรมชาต”ิ 
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 น้อง ๆ เห็นมัย้คะ ว่าข้อนีถ้ามเราเก่ียวกับหวัเร่ือง ซึ่งน้อง ๆ จ าไว้นะคะว่า หวัเร่ืองของบทความใดก็
ตามก็คล้ายกับ main idea คือ ต้องสามารถครอบคลุมเนือ้หาของบทความได้ทัง้หมด ไม่เป็นเพียงแค่
รายละเอียดสว่นใดสว่นหนึง่ของบทความคะ่ หากน้อง ๆ อา่นบทความจบแล้ว น้อง ๆ จะเห็นว่า บทความนี ้
ได้กล่าวถึงข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับโอริกามิ และการใช้โอริกามิอย่างหลากหลายท่ีไม่เพียงแต่เป็นงานอดิเรก
เท่านัน้ แต่ยงัสามารถเป็นอาชีพได้ สามารถน ามาใช้ในการบ าบดัผู้ ป่วย หรือน ามาสอนให้เด็กมีสมาธิได้ 
เพราะฉะนัน้หากน้อง ๆ ดท่ีูตวัเลือกทัง้ 4 ตวัเลือก น้อง ๆ จะเห็นว่า ตวัเลือกท่ี 1 3 และ 4 ล้วนกล่าวถึง
รายละเอียดเพียงด้านเดียวเทา่นัน้ ดงันัน้ค าตอบท่ีถกูต้องคือตวัเลือกท่ี 2 คะ่ 
 
32. ข้อ 4 อธิบาย: 
     ข้อความใดต่อไปนีไ้ม่ได้รับการกล่าวถงึในย่อหน้าที่ 1 ว่าเป็นวิธีการผ่อนคลาย 
     ตัวเลือกท่ี 1 “การนวด” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “การท าสมาธิ” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “การนอนเอกเขนกบนชายหาด” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “การอ่านหนังสือพิมพ์” 
 ถ้าโจทย์กลา่วถึงรายละเอียดของยอ่หน้าท่ี 1 ขอให้น้อง ๆ กลบัไปดรูายละเอียดของย่อหน้าท่ี 1 เลยคะ่ 
โจทย์ข้อนีถ้ามวา่ข้อใดไมไ่ด้รับการกลา่วเป็นวิธีการผอ่นคลาย ถ้าน้อง ๆ อ่านดแูล้วก็จะพบว่า ตวัเลือกท่ี 1, 
2 และ 3 ล้วนเป็นวิธีในการผอ่นคลายความเครียดท่ีเขากล่าวถึงทัง้นัน้ แตน้่องๆ ก็คงพบค าว่า newspaper 
ด้วยใช่มัย้คะ แต่ถ้าอ่านดี ๆ เขาบอกเพียงว่า ถ้าเห็นกองเอกสารหรือหนังสือพิมพ์เก่า นั่นก็คือคุณพบ
เคร่ืองมือผ่อนคลายความเครียดแล้ว  แตเ่ขาไม่ได้บอกนะคะว่า การอ่านหนงัสือพิมพ์เป็นการผ่อนคลาย
ความเครียด เพราะฉะนัน้พ่ีแนนตอบตวัเลือกท่ี 4 เทา่นัน้คะ่  
 
33. ข้อ 1 อธิบาย: 
     ข้อใดต่อไปน้ีไม่เป็นจริงเก่ียวกับโอริกามิ 
     ตัวเลือกท่ี 1 “มันเป็นศิลปะรูปแบบหน่ึงท่ีริเร่ิมขึ้นในญ่ีปุ่น” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “ช่ือของมันน้ันรวมค าญ่ีปุ่นสองค าเข้าด้วยกัน” 
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     ตัวเลือกท่ี 3 “ผู้คนสามารถสนุกกับมันได้ในรูปแบบงานอดเิรกเช่นเดียวกับการเป็นวิธีหา
รายได้” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “ได้มีการใช้มันตกแต่งบรรจุภัณฑ์บางชนิด” 
 น้องๆ คะ โจทย์ข้อนีเ้ป็นการถามรายละเอียดว่าข้อใดไม่ถูกต้อง เพราะฉะนัน้น้อง ๆ ต้องพยายามหา
ว่าข้อมลูท่ีอยู่ในตวัเลือกทัง้ 4 นัน้อยู่ส่วนใดของ Passage ส าหรับค าตอบท่ีถกูต้องของข้อนีคื้อข้อ 1 คะ่ ท่ี
ผิดก็เพราะวา่ โอริกามินัน้ได้รับการิเร่ิมขึน้ในประเทศจีนคะ่ ข้อมลูนีอ้ยู่ในย่อหน้าท่ี 2 นะคะ ประโยคบอกว่า 
“Although originally developed in China, origami has found a particular wide range of……..” 
ส่วนตวัเลือกอ่ืน ๆ นัน้ถกูต้องตามเนือ้เร่ืองคะ่ ตวัเลือกท่ี 2 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 2 ประโยค “Oru translates 
as folding and the word kami means paper.” ตวัเลือกท่ี 3 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 2 ประโยค “Not only 
does origami  makes for an enjoyable pastime, but ………become a profitable career.”  ส่วนตวั
เลือกท่ี 4 สงัเกตได้จากย่อหน้าท่ี 2 ตรงประโยคท่ีบอกว่า “…..from offerings to the Shino gods to 
decorations for sake bottles.” 
 
34. ข้อ 1 อธิบาย: 
     ค าใดมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “recuperating” (ย่อหน้าท่ี 3) มากท่ีสุด 
     ตัวเลือกท่ี 1 “การฟ้ืนฟูสุขภาพ” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “ไม่สามารถเดนิได้” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “การมีปัญหากับมือ” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “การมีปัญหาในเร่ืองการส่ือสาร” 
 ค าศพัท์ท่ีโจทย์ให้มานีอ้ยู่ในย่อหน้าท่ี 3 ในประโยคท่ีว่า “Many hospitals use origami with patients 
who are recuperating from illness and have a lot of time on their hands.” หากน้อง ๆ อ่านข้อความท่ี
มีมาก่อนประโยคนี ้ก็จะรู้ว่า โอริกามินัน้ช่วยผ่อนคลายเครียดและเป็นกิจกรรมในยามว่างท่ีเป็นประโยชน์
ใชไ่หมคะ เพราะฉะนัน้ในบริบทนี ้ โรงพยาบาลหลายแหง่ใช้โอริกามิกบัผู้ ป่วยท่ีก าลงั ...... จากการเจ็บป่วย 
และมีเวลาว่างมาก จึงควรใส่ข้อ 1 ผู้ ป่วยท่ีก าลงัฟืน้ฟูสขุภาพ จึงจะเหมาะสมท่ีสดุคะ่ ส่วนข้ออ่ืน ๆ นัน้ไม่
ถกูเพราะไมเ่หมาะกบับริบทในสว่นนีค้ะ่ 
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     ตัวเลือกท่ี 3 “ผู้คนสามารถสนุกกับมันได้ในรูปแบบงานอดเิรกเช่นเดียวกับการเป็นวิธีหา
รายได้” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “ได้มีการใช้มันตกแต่งบรรจุภัณฑ์บางชนิด” 
 น้องๆ คะ โจทย์ข้อนีเ้ป็นการถามรายละเอียดว่าข้อใดไม่ถูกต้อง เพราะฉะนัน้น้อง ๆ ต้องพยายามหา
ว่าข้อมลูท่ีอยู่ในตวัเลือกทัง้ 4 นัน้อยู่ส่วนใดของ Passage ส าหรับค าตอบท่ีถกูต้องของข้อนีคื้อข้อ 1 คะ่ ท่ี
ผิดก็เพราะวา่ โอริกามินัน้ได้รับการิเร่ิมขึน้ในประเทศจีนคะ่ ข้อมลูนีอ้ยู่ในย่อหน้าท่ี 2 นะคะ ประโยคบอกว่า 
“Although originally developed in China, origami has found a particular wide range of……..” 
ส่วนตวัเลือกอ่ืน ๆ นัน้ถกูต้องตามเนือ้เร่ืองคะ่ ตวัเลือกท่ี 2 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 2 ประโยค “Oru translates 
as folding and the word kami means paper.” ตวัเลือกท่ี 3 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 2 ประโยค “Not only 
does origami  makes for an enjoyable pastime, but ………become a profitable career.”  ส่วนตวั
เลือกท่ี 4 สงัเกตได้จากย่อหน้าท่ี 2 ตรงประโยคท่ีบอกว่า “…..from offerings to the Shino gods to 
decorations for sake bottles.” 
 
34. ข้อ 1 อธิบาย: 
     ค าใดมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “recuperating” (ย่อหน้าท่ี 3) มากท่ีสุด 
     ตัวเลือกท่ี 1 “การฟ้ืนฟูสุขภาพ” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “ไม่สามารถเดนิได้” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “การมีปัญหากับมือ” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “การมีปัญหาในเร่ืองการส่ือสาร” 
 ค าศพัท์ท่ีโจทย์ให้มานีอ้ยู่ในย่อหน้าท่ี 3 ในประโยคท่ีว่า “Many hospitals use origami with patients 
who are recuperating from illness and have a lot of time on their hands.” หากน้อง ๆ อ่านข้อความท่ี
มีมาก่อนประโยคนี ้ก็จะรู้ว่า โอริกามินัน้ช่วยผ่อนคลายเครียดและเป็นกิจกรรมในยามว่างท่ีเป็นประโยชน์
ใชไ่หมคะ เพราะฉะนัน้ในบริบทนี ้ โรงพยาบาลหลายแหง่ใช้โอริกามิกบัผู้ ป่วยท่ีก าลงั ...... จากการเจ็บป่วย 
และมีเวลาว่างมาก จึงควรใส่ข้อ 1 ผู้ ป่วยท่ีก าลงัฟืน้ฟูสขุภาพ จึงจะเหมาะสมท่ีสดุคะ่ ส่วนข้ออ่ืน ๆ นัน้ไม่
ถกูเพราะไมเ่หมาะกบับริบทในสว่นนีค้ะ่ 
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35. ข้อ 4 อธิบาย: 
     ข้อใดต่อไปน้ีไม่ได้รับการกล่าวถงึว่าเป็นประโยชน์ของโอริกามิ 
     ตัวเลือกท่ี 1 “กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเดก็” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “ช่วยบ าบัดรักษาปัญหาทางกาย” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “ท าให้สมาธิของนักเรียนดีขึ้น” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “ช่วยให้นักบ าบัดได้ผ่อนคลาย” 
 ข้อนีไ้ม่ยากเลยใช่ไหมคะ เพราะท่ีน้อง ๆ ได้อ่านมา น้องจะรู้ว่าตวัเลือกท่ี 1 2 และ 3 นัน้ล้วนแล้วแต่
เป็นประโยชน์ของโอริกามิทัง้สิน้ ตวัเลือกท่ี 1 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 3 ประโยคท่ีว่า “….and stimulate their 
creativity” ตวัเลือกท่ี 2 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 3 ท่ีว่า “It is also used as physical therapy for patients 
who…..” ตวัเลือกท่ี 3 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 3 ท่ีว่า “….origami is used to teach children to 
concentrate….” สว่นตวัเลือกท่ี 4 นัน้ไมไ่ด้รับการกลา่วถึงในบทความคะ่ เพราะบทความกล่าวไว้ว่าโอริกา
มิช่วยให้ผู้คนได้ผ่อนคลาย แตไ่ม่มีส่วนใดท่ีระบเุจาะจงว่า ได้ช่วยให้นกับ าบดัได้ผ่อนคลาย  ดงันัน้จึงต้อง
ตอบข้อ 4 คะ่ 
 
ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
meditate (v.) = ท าสมาธิ 
embed (v.) = ฝังลงไป 
enduring (adj.) = ท่ีคงทน, ท่ีอดกลัน้ 
enjoyable (adj.) = ท่ีเพลิดเพลิน, ท่ีสนกุสนาน 
pastime (n.) = สิ่งบนัเทิงท่ีท าเพ่ือฆา่เวลา 
profitable (adj.) = ซึง่ได้ผลประโยชน์ 
origamist (n.) = คนท่ีมีรายได้จากการท าโอริกามิ 
enthusiast (n.) = ผู้ มีความกระตือรือร้น 
academia (n.) = วงการวิชาการ 
 

concentrate (v.) = มุง่ความสนใจ 
creativity (n.) = ความคดิสร้างสรรค์ 
recuperate (v.) = ฟืน้คืนสูส่ภาพปกติ 
dexterity (n.) = ความคลอ่งแคลว่ 
enable (v.) = ท าให้สามารถ, ท าให้เป็นไปได้ 
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Passage 2 
ก่อนท่ีจะไปลยุข้อสอบ Passage นี ้พ่ีแนนแอบกระซิบบอกเทคนิคก่อนนะคะ 
ข้อ 36 ถาม best title >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 37 ถาม detail >>> ควรท าทันที (keyword “grow older”) 
ข้อ 38 ถาม detail >>> ควรท าทันที  
ข้อ 39 ถาม  reference >>> ควรท าทันที (keyword “This” ในย่อหน้าที่ 2) 
ข้อ 40 ถาม conclusion >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
 
  พวกเราหลายคนตา่งเช่ือวา่ สตปัิญญาของมนษุย์นัน้เส่ือมลงเม่ือเขาแก่ขึน้ แตต่ามท่ีดอกเตอร์ ลิส
ซ่ี เอฟ จาวิค ศาสตราจารย์ทางด้านจิตเวชแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอส แองเจลลิส และสมาชิก
คณะกรรมการแห่งศูนย์อายุรกรรมแห่งใหม่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้กล่าวไว้นัน้ ความเช่ือนีไ้ม่
ถกูต้อง ดอกเตอร์ลิสซ่ีได้ศึกษาการท างานของจิตใจในผู้สูงอายเุป็นเวลาหลายปี   งานวิจยัชึน้หนึ่งของเขา
ครอบคลมุแฝดเหมือนจ านวน 136 คู ่ซึ่งแฝดทัง้ 136 คูนี่ไ้ด้เข้ารับการทดสอบครัง้แรกเม่ือพวกเขาอายคุรบ 
60 ปี จากนัน้ดอกเตอร์จาวิคได้ด าเนินการศึกษาตอ่ไปจนกระทัง่กลุ่มแฝดเหล่านัน้มีอายถึุงในช่วง 70 ปี 
และ 80 ปี ผลการศกึษาพบวา่สตปัิญญาของพวกเขาไมไ่ด้เส่ือมลงตามท่ีได้คาดไว้ 
  อยา่งไรก็ตาม มีการพบวา่ความเร็วในการท างานประสานกนัระหว่างจิตใจและร่างกายได้ลดลงไป
บ้าง กลา่วคือ แฝดผู้สงูอายเุหลา่นัน้ใช้เวลาในการท างานท่ีใช้สตปัิญญามากกวา่ท่ีเคยเป็น แตเ่ม่ือความเร็ว
ไม่ได้เป็นปัจจยัส าคญัแล้วนัน้ พวกเขาแทบจะไม่สูญเสียความสามารถทางสติปัญญาไปในปีท่ีผ่านมานี ้
เลย โดยทัว่ไปแล้ว  การศกึษาของดอกเตอร์จาวิคได้แสดงให้เห็นว่า ความรู้หรือความสามารถในการใช้ 
เหตผุลไม่ได้มีความเส่ือมลงแต่อย่างใด ค ากล่าวนีเ้ป็นจริงไม่เพียงแต่ผู้คนในช่วงอายุ 30 ปี หรือ 40 ปี
เทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุไปถึงผู้คนในวยั 60 ปี และ 70 ปี ด้วยเชน่กนั 
  ในเร่ืองของการเรียนรู้สิ่งใหม่และความสามารถในการจดจ า  การศึกษาของดอกเตอร์จาวิคและ
คณะได้แสดงวา่ผู้สงูอายนุัน้ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนวยัหนุ่มสาวเลย แม้ว่าจะเป็นความจริงท่ีว่าผู้คนท่ีแก่ตวัลง
มกับน่วา่ความจ าของเขาไมดี่เทา่กบัท่ีเคยเป็นมาก่อน แตถ่ึงอยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีเราเรียกวา่  “การสญูเสีย 
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35. ข้อ 4 อธิบาย: 
     ข้อใดต่อไปน้ีไม่ได้รับการกล่าวถงึว่าเป็นประโยชน์ของโอริกามิ 
     ตัวเลือกท่ี 1 “กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเดก็” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “ช่วยบ าบัดรักษาปัญหาทางกาย” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “ท าให้สมาธิของนักเรียนดีขึ้น” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “ช่วยให้นักบ าบัดได้ผ่อนคลาย” 
 ข้อนีไ้ม่ยากเลยใช่ไหมคะ เพราะท่ีน้อง ๆ ได้อ่านมา น้องจะรู้ว่าตวัเลือกท่ี 1 2 และ 3 นัน้ล้วนแล้วแต่
เป็นประโยชน์ของโอริกามิทัง้สิน้ ตวัเลือกท่ี 1 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 3 ประโยคท่ีว่า “….and stimulate their 
creativity” ตวัเลือกท่ี 2 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 3 ท่ีว่า “It is also used as physical therapy for patients 
who…..” ตวัเลือกท่ี 3 ดไูด้จากย่อหน้าท่ี 3 ท่ีว่า “….origami is used to teach children to 
concentrate….” สว่นตวัเลือกท่ี 4 นัน้ไมไ่ด้รับการกลา่วถึงในบทความคะ่ เพราะบทความกล่าวไว้ว่าโอริกา
มิช่วยให้ผู้คนได้ผ่อนคลาย แตไ่ม่มีส่วนใดท่ีระบเุจาะจงว่า ได้ช่วยให้นกับ าบดัได้ผ่อนคลาย  ดงันัน้จึงต้อง
ตอบข้อ 4 คะ่ 
 
ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
meditate (v.) = ท าสมาธิ 
embed (v.) = ฝังลงไป 
enduring (adj.) = ท่ีคงทน, ท่ีอดกลัน้ 
enjoyable (adj.) = ท่ีเพลิดเพลิน, ท่ีสนกุสนาน 
pastime (n.) = สิ่งบนัเทิงท่ีท าเพ่ือฆา่เวลา 
profitable (adj.) = ซึง่ได้ผลประโยชน์ 
origamist (n.) = คนท่ีมีรายได้จากการท าโอริกามิ 
enthusiast (n.) = ผู้ มีความกระตือรือร้น 
academia (n.) = วงการวิชาการ 
 

concentrate (v.) = มุง่ความสนใจ 
creativity (n.) = ความคดิสร้างสรรค์ 
recuperate (v.) = ฟืน้คืนสูส่ภาพปกติ 
dexterity (n.) = ความคลอ่งแคลว่ 
enable (v.) = ท าให้สามารถ, ท าให้เป็นไปได้ 
 

เฉลย GAT มีนาคม 2555                                                                             โดยพี่แนนและทีมวิชาการ 

 

20 

 

Passage 2 
ก่อนท่ีจะไปลยุข้อสอบ Passage นี ้พ่ีแนนแอบกระซิบบอกเทคนิคก่อนนะคะ 
ข้อ 36 ถาม best title >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 37 ถาม detail >>> ควรท าทันที (keyword “grow older”) 
ข้อ 38 ถาม detail >>> ควรท าทันที  
ข้อ 39 ถาม  reference >>> ควรท าทันที (keyword “This” ในย่อหน้าที่ 2) 
ข้อ 40 ถาม conclusion >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
 
  พวกเราหลายคนตา่งเช่ือวา่ สตปัิญญาของมนษุย์นัน้เส่ือมลงเม่ือเขาแก่ขึน้ แตต่ามท่ีดอกเตอร์ ลิส
ซ่ี เอฟ จาวิค ศาสตราจารย์ทางด้านจิตเวชแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอส แองเจลลิส และสมาชิก
คณะกรรมการแห่งศูนย์อายุรกรรมแห่งใหม่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้กล่าวไว้นัน้ ความเช่ือนีไ้ม่
ถกูต้อง ดอกเตอร์ลิสซ่ีได้ศึกษาการท างานของจิตใจในผู้สูงอายเุป็นเวลาหลายปี   งานวิจยัชึน้หนึ่งของเขา
ครอบคลมุแฝดเหมือนจ านวน 136 คู ่ซึ่งแฝดทัง้ 136 คูนี่ไ้ด้เข้ารับการทดสอบครัง้แรกเม่ือพวกเขาอายคุรบ 
60 ปี จากนัน้ดอกเตอร์จาวิคได้ด าเนินการศึกษาตอ่ไปจนกระทัง่กลุ่มแฝดเหล่านัน้มีอายถุึงในช่วง 70 ปี 
และ 80 ปี ผลการศกึษาพบวา่สตปัิญญาของพวกเขาไมไ่ด้เส่ือมลงตามท่ีได้คาดไว้ 
  อยา่งไรก็ตาม มีการพบวา่ความเร็วในการท างานประสานกนัระหว่างจิตใจและร่างกายได้ลดลงไป
บ้าง กลา่วคือ แฝดผู้สงูอายเุหลา่นัน้ใช้เวลาในการท างานท่ีใช้สตปัิญญามากกวา่ท่ีเคยเป็น แตเ่ม่ือความเร็ว
ไม่ได้เป็นปัจจยัส าคญัแล้วนัน้ พวกเขาแทบจะไม่สูญเสียความสามารถทางสติปัญญาไปในปีท่ีผ่านมานี ้
เลย โดยทัว่ไปแล้ว  การศกึษาของดอกเตอร์จาวิคได้แสดงให้เห็นว่า ความรู้หรือความสามารถในการใช้ 
เหตผุลไม่ได้มีความเส่ือมลงแต่อย่างใด ค ากล่าวนีเ้ป็นจริงไม่เพียงแต่ผู้คนในช่วงอายุ 30 ปี หรือ 40 ปี
เทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุไปถึงผู้คนในวยั 60 ปี และ 70 ปี ด้วยเชน่กนั 
  ในเร่ืองของการเรียนรู้สิ่งใหม่และความสามารถในการจดจ า  การศึกษาของดอกเตอร์จาวิคและ
คณะได้แสดงวา่ผู้สงูอายนุัน้ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนวยัหนุ่มสาวเลย แม้ว่าจะเป็นความจริงท่ีว่าผู้คนท่ีแก่ตวัลง
มกับน่วา่ความจ าของเขาไมดี่เทา่กบัท่ีเคยเป็นมาก่อน แตถ่ึงอยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีเราเรียกวา่  “การสญูเสีย 
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ความจ า” นัน้ ไม่ได้เป็นจริงเลยแม้แตน้่อย ทว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่สมบรูณ์ในตอนแรก เช่น การท่ีผู้สูงอายุ
นา่จะมีปัญหาในการฟัง การมองเห็น หรือขาดความสนใจ หรืออาจะเป็นเพราะพวกเขาพยายามท่ีจะเรียนรู้
สิ่งใหมอ่ยา่งเร็วเกินไป 
  ในกรณีท่ีศกัยภาพทางสติปัญญาของผู้สูงอายุดเูส่ือมลงอย่างแท้จริง นั่นไม่ได้เป็นเพราะความ
สงูอายุแตม่กัเป็นสญัญาณของสภาพอารมณ์ซึมเศร้า  ซึ่งความซึมเศร้านีส้ามารถบ าบดัได้โดยทางการให้
ค าปรึกษา การบ าบดัโดยนกัจิตวิทยา หรือการใช้ยาเพ่ือลดมนั 
  ในสงัคมอเมริกา เม่ือผู้สงูอายุท าส่ิงของหายไป พวกเรามกัจะเรียกพวกเขาว่า “ชราภาพ” แต่ลอง
สงัเกตวา่เม่ือคนหนุม่สาวท าสิ่งของหายไป เขาไมไ่ด้กลา่วโทษความชราภาพหรือความจ าเส่ือม แตเ่ขากลบั
คดิหาข้อแก้อ่ืน ๆ แทน! 
 
36. ข้อ 3 อธิบาย: 
     ช่ือเร่ืองท่ีดีที่สุดของบทความนีคื้อข้อใด 
     ตัวเลือกท่ี 1 “สัญญาณของความชรา” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “การสูญเสียความจ าของในผู้สูงอายุ” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “การท างานของสมองในผู้สูงอายุ” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “ความเส่ือมทางความสามารถทางสตปัิญญา” 
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37. ข้อ 2 อธิบาย: 
     อะไรเกิดขึน้เม่ือคนเราแก่ลง 
     ตัวเลือกท่ี 1 “ความคิดของพวกเขาช้าลง” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “พวกเขาคิดช้าลง” 
      ตัวเลือกท่ี 3 “พวกเขาสูญเสียความสามารถทางสตปัิญญา” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “ความสามารถในการให้เหตุผลของพวกเขาลดลง” 
     พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ลองสงัเกตดดีูๆ จะเห็นวา่ในย่อหน้าท่ี 2 เค้าบอกไว้วา่ คนชรานัน้จะคดิได้ช้าลง 
แตจ่ากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ความสามารถในการเรียนรู้ หรือการให้เหตผุลไมไ่ด้น้อยลง ดงันัน้ตวัเลือก
ท่ี 3 และ 4 จงึผิดนะคะ สว่นตวัเลือกท่ี 1 มีค าตอบในเร่ิมต้นของยอ่หน้าท่ี 1 แล้ววา่ คนหลายคนเช่ือว่า
ความคดิของเราจะว่องไวน้อยลงเม่ือเรามีอายมุากขึน้ แตจ่ากการศกึษาของ ดร. ลิสซ่ี จาร์วิค ไมเ่ป็นความ
จริง ดงันัน้ค าตอบท่ีถกูต้องคือตวัเลือกท่ี 2 
 
38. ข้อ 1 อธิบาย: 
     ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับผลการศึกษาของ ดร. จาร์วิค 
     ตัวเลือกท่ี 1 “ผลการศึกษาขัดแย้งกับความเช่ือท่ัวไป” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “ผลการศึกษาสนับสนุนการศึกษาท่ีผ่านๆ มา” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “ผลการศึกษาแสดงให้เหน็ถงึว่าคนชราเจ็บปวดจากการสูญเสียความทรงจ า” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “ผลการศกึษาเผยให้เห็นถึงถึงความเส่ือมถอยของความรู้” 
     พ่ีแนนขอตอบตวัเลือกท่ี 1 เป็นค าตอบท่ีถกูต้องคะ่ เพราะจากประโยคเร่ิมบทความก็บอกชดัเจนแล้ววา่ 
มีความเช่ือวา่ความคิดของเราจะช้าลงเม่ือเราอายมุากขึน้ แตจ่ากการศกึษากลบัได้ข้อเท็จจริงท่ีขดัแย้งกนั
เพราะนัน่ไมใ่ชค่วามจริงเลยคะ่ ดงันัน้จงึท าให้ตวัเลือกท่ี 2 ผิดไปโดยปริยาย สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ เป็นค า
กลา่วท่ีไมถ่กูต้องคะ่ ลองมาดกูนัทีละตวัเลือกคะ่ ตวัเลือกท่ี 3 ตอบไมไ่ด้เลยเพราะไม่มีสว่นไหนในบทความ
ท่ีบอกวา่คนชราเจ็บปวกจากการท่ีพวกเขาต้องสญูเสียความทรงจ านะคะ สว่นตวัเลือกท่ี 4 ก็ยิ่งไมถ่กูต้อง
นะคะ เพราะจากการศกึษามนักลบัชีใ้ห้เห็นวา่ความรู้ไมไ่ด้เส่ือมถอยลงไปตามอายเุลย 
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37. ข้อ 2 อธิบาย: 
     อะไรเกิดขึน้เม่ือคนเราแก่ลง 
     ตัวเลือกท่ี 1 “ความคิดของพวกเขาช้าลง” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “พวกเขาคิดช้าลง” 
      ตัวเลือกท่ี 3 “พวกเขาสูญเสียความสามารถทางสตปัิญญา” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “ความสามารถในการให้เหตุผลของพวกเขาลดลง” 
     พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ลองสงัเกตดดีูๆ จะเห็นวา่ในย่อหน้าท่ี 2 เค้าบอกไว้วา่ คนชรานัน้จะคดิได้ช้าลง 
แตจ่ากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ความสามารถในการเรียนรู้ หรือการให้เหตผุลไมไ่ด้น้อยลง ดงันัน้ตวัเลือก
ท่ี 3 และ 4 จงึผิดนะคะ สว่นตวัเลือกท่ี 1 มีค าตอบในเร่ิมต้นของยอ่หน้าท่ี 1 แล้ววา่ คนหลายคนเช่ือว่า
ความคดิของเราจะว่องไวน้อยลงเม่ือเรามีอายมุากขึน้ แตจ่ากการศกึษาของ ดร. ลิสซ่ี จาร์วิค ไมเ่ป็นความ
จริง ดงันัน้ค าตอบท่ีถกูต้องคือตวัเลือกท่ี 2 
 
38. ข้อ 1 อธิบาย: 
     ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับผลการศึกษาของ ดร. จาร์วิค 
     ตัวเลือกท่ี 1 “ผลการศึกษาขัดแย้งกับความเช่ือท่ัวไป” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “ผลการศึกษาสนับสนุนการศึกษาท่ีผ่านๆ มา” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “ผลการศึกษาแสดงให้เหน็ถงึว่าคนชราเจ็บปวดจากการสูญเสียความทรงจ า” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “ผลการศกึษาเผยให้เห็นถึงถึงความเส่ือมถอยของความรู้” 
     พ่ีแนนขอตอบตวัเลือกท่ี 1 เป็นค าตอบท่ีถกูต้องคะ่ เพราะจากประโยคเร่ิมบทความก็บอกชดัเจนแล้ววา่ 
มีความเช่ือวา่ความคิดของเราจะช้าลงเม่ือเราอายมุากขึน้ แตจ่ากการศกึษากลบัได้ข้อเท็จจริงท่ีขดัแย้งกนั
เพราะนัน่ไมใ่ชค่วามจริงเลยคะ่ ดงันัน้จงึท าให้ตวัเลือกท่ี 2 ผิดไปโดยปริยาย สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ เป็นค า
กลา่วท่ีไมถ่กูต้องคะ่ ลองมาดกูนัทีละตวัเลือกคะ่ ตวัเลือกท่ี 3 ตอบไมไ่ด้เลยเพราะไม่มีสว่นไหนในบทความ
ท่ีบอกวา่คนชราเจ็บปวกจากการท่ีพวกเขาต้องสญูเสียความทรงจ านะคะ สว่นตวัเลือกท่ี 4 ก็ยิ่งไมถ่กูต้อง
นะคะ เพราะจากการศกึษามนักลบัชีใ้ห้เห็นวา่ความรู้ไมไ่ด้เส่ือมถอยลงไปตามอายเุลย 
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39. ข้อ 1 อธิบาย: 
     ค าว่า “This” ในย่อหน้าที่ 2 หมายถงึอะไร 
     ตัวเลือกท่ี 1 “การลดลงของความเร็วในการท างานประสานกันระหว่างร่างกายและจิตใจ” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “การสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้และการให้เหตุผล 
      ตัวเลือกท่ี 3 “ความส าเร็จของงานทางความคิด” 
      ตัวเลือกท่ี 4 “ความเสียหายของความสามารถทางสตปัิญญา” 
     ข้อนีน้้องๆ หาค าตอบได้จากประโยคแรกในยอ่หน้าท่ี 2 ท่ีบอกวา่ However, there was some decline 
in their psycho-motor speed” ท่ีวา่อยา่งไรก็ตามมีการเส่ือมถอยของความเร็วของทกัษะพิสยัของ
ผู้สงูอาย ุดงันัน้ “This” ในท่ีนีจ้งึหมายถึงการลดลงของทกัษะพิสยัในผู้สงูอายใุนตวัเลือกท่ี 1 คะ่ 
 
40. ข้อ 3 อธิบาย: 
     ข้อใดสรุปได้จากการศึกษาของ ดร.จาร์วิคและการศึกษาอ่ืนๆ 
     ตัวเลือกท่ี 1 “การเรียนรู้ท่ีไม่สมบูรณ์เป็นผลมากจาก “การสูญเสียความจ า” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “ความสามารถในการให้เหตุผลของคนเราลดลงเม่ือเข้าสู่วัยกลางคน” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “ความสามารถในการจ ามีเหมือนกันท้ังคนหนุ่มสาวและคนชรา” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “คนท่ีมีอายุช่วง 70 ปี สามารถท างานท่ีใช้สตปัิญญาได้เร็วเท่ากับตอนท่ีเขาอายุ
ช่วง 30 ปี” 
     ข้อนีต้อบข้อ 3 นะคะ เน่ืองจากในบทความบอกชดัเจนวา่ความชราไมไ่ด้เป็นสาเหตใุห้คนเราสญูเสีย
ความสามารถในการจ าและก็มีเหตผุลสนบัสนนุท่ีน่าเช่ือถือได้ ส่วนข้ออ่ืนๆ ไมไ่ด้มีบอกไว้ในบทความ 
ดงันัน้จงึไมส่ามารถน ามาเป็นข้อสรุปได้คะ่ 
 
ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
psychiatry (n.) = จิตเวช 
decline (n., v.) = (การ) ลดลง 
accomplish (v.) = ท าส าเร็จ, บรรล ุ
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incomplete (adj.) = ไมส่มบรูณ์ 
inattention (n.) = การขาดความเอาใจใส่, การปล่อยปละละเลย  
counteract (v.) = ลดผลกระทบ 
counseling (n.) = การให้ค าปรึกษา  
senile (n.) = คนแก่ 
           (adj.) = แก่ 
 
Passage 3 
ข้อ 41 ถาม detail >>> เราควรท าทันที 
ข้อ 42 ถาม detail >>> เราควรท าทันที่ (ระวังค าว่า NOT) 
ข้อ 43 ถาม detail >>> เราควรท าทันที่ (ระวังค าว่า NOT) 
ข้อ 44 ถาม detail >>> เราควรท าทันที 
ข้อ 45 ถาม vocabulary >>> เราควรท าทันที (keyword “setting of” ในย่อหน้าที่ 4) 
  กระเป๋าเดินทางของเธอถกูปัดฝุ่ น เสือ้ผ้ากนัหนาวและข้าวของส่วนตวัของเธอทัง้หมดถกูเตรียมไว้
แล้ว เธอพร้อมท่ีจะเร่ิมเดินทาง สชุนาก าลงัจะมุ่งหน้าไปยงัจดุหมายท่ีไม่เคยมีผู้หญิงไทยคนไหนเคยไปมา
ก่อน 
  สชุนาเป็นนกัวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทยคนแรกท่ีเดินทางไปยงัทวีปแอนตาร์กติกา หรือขัว้
โลกใต้ ทวีปท่ีหนาวเย็น, แห้งแล้ง และมีลมพดัแรงมากท่ีสดุในโลก เธอได้รับเลือกจาก National Institute 
of Polar Research (NIPR) ให้เข้าร่วมคณะส ารวจทางวิทยาศาสตร์ หลงัจากท่ีผู้ ร่วมงานชายของเธอมีเข้า
ร่วมการผจญภยัท่ีคล้ายกนันีเ้ม่ือห้าปีก่อน 
  สชุนาไมเ่หมือนกบันกัวิทยาศาสตร์ทัว่ไปท่ีเรามกัจะนึกถึง ท่ีมกัจะสวมแว่นหนาเตอะ ใส่เสือ้แล็บสี
ขาว และหมกมุ่นอยู่แต่กับภาษาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าใจยาก สุชนาเป็นนกัวิทยาศาสตร์ อายุ 37 ปีท่ีมี
อารมณ์ขัน และโชคดีท่ีมีความสามารถในการแปลความคิดยากๆทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นภาษาทั่วไปท่ี
เข้าใจง่ายได้ ถ้าคุณเจอสุชนาแว๊บแรกคุณจะมองไม่ออกเลยว่าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าคุณได้
สนทนากบัเธอ คณุจะเห็นความฉลาดของเธอได้ชดัเจน ความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ของเธอมาจาก 
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39. ข้อ 1 อธิบาย: 
     ค าว่า “This” ในย่อหน้าที่ 2 หมายถงึอะไร 
     ตัวเลือกท่ี 1 “การลดลงของความเร็วในการท างานประสานกันระหว่างร่างกายและจิตใจ” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “การสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้และการให้เหตุผล 
      ตัวเลือกท่ี 3 “ความส าเร็จของงานทางความคิด” 
      ตัวเลือกท่ี 4 “ความเสียหายของความสามารถทางสตปัิญญา” 
     ข้อนีน้้องๆ หาค าตอบได้จากประโยคแรกในยอ่หน้าท่ี 2 ท่ีบอกวา่ However, there was some decline 
in their psycho-motor speed” ท่ีวา่อยา่งไรก็ตามมีการเส่ือมถอยของความเร็วของทกัษะพิสยัของ
ผู้สงูอาย ุดงันัน้ “This” ในท่ีนีจ้งึหมายถึงการลดลงของทกัษะพิสยัในผู้สงูอายใุนตวัเลือกท่ี 1 คะ่ 
 
40. ข้อ 3 อธิบาย: 
     ข้อใดสรุปได้จากการศึกษาของ ดร.จาร์วิคและการศึกษาอ่ืนๆ 
     ตัวเลือกท่ี 1 “การเรียนรู้ท่ีไม่สมบูรณ์เป็นผลมากจาก “การสูญเสียความจ า” 
     ตัวเลือกท่ี 2 “ความสามารถในการให้เหตุผลของคนเราลดลงเม่ือเข้าสู่วัยกลางคน” 
     ตัวเลือกท่ี 3 “ความสามารถในการจ ามีเหมือนกันท้ังคนหนุ่มสาวและคนชรา” 
     ตัวเลือกท่ี 4 “คนท่ีมีอายุช่วง 70 ปี สามารถท างานท่ีใช้สตปัิญญาได้เร็วเท่ากับตอนท่ีเขาอายุ
ช่วง 30 ปี” 
     ข้อนีต้อบข้อ 3 นะคะ เน่ืองจากในบทความบอกชดัเจนวา่ความชราไมไ่ด้เป็นสาเหตใุห้คนเราสญูเสีย
ความสามารถในการจ าและก็มีเหตผุลสนบัสนนุท่ีน่าเช่ือถือได้ ส่วนข้ออ่ืนๆ ไมไ่ด้มีบอกไว้ในบทความ 
ดงันัน้จงึไมส่ามารถน ามาเป็นข้อสรุปได้คะ่ 
 
ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
psychiatry (n.) = จิตเวช 
decline (n., v.) = (การ) ลดลง 
accomplish (v.) = ท าส าเร็จ, บรรล ุ
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incomplete (adj.) = ไมส่มบรูณ์ 
inattention (n.) = การขาดความเอาใจใส่, การปล่อยปละละเลย  
counteract (v.) = ลดผลกระทบ 
counseling (n.) = การให้ค าปรึกษา  
senile (n.) = คนแก่ 
           (adj.) = แก่ 
 
Passage 3 
ข้อ 41 ถาม detail >>> เราควรท าทันที 
ข้อ 42 ถาม detail >>> เราควรท าทันที่ (ระวังค าว่า NOT) 
ข้อ 43 ถาม detail >>> เราควรท าทันที่ (ระวังค าว่า NOT) 
ข้อ 44 ถาม detail >>> เราควรท าทันที 
ข้อ 45 ถาม vocabulary >>> เราควรท าทันที (keyword “setting of” ในย่อหน้าที่ 4) 
  กระเป๋าเดินทางของเธอถกูปัดฝุ่ น เสือ้ผ้ากนัหนาวและข้าวของส่วนตวัของเธอทัง้หมดถกูเตรียมไว้
แล้ว เธอพร้อมท่ีจะเร่ิมเดินทาง สชุนาก าลงัจะมุ่งหน้าไปยงัจดุหมายท่ีไม่เคยมีผู้หญิงไทยคนไหนเคยไปมา
ก่อน 
  สชุนาเป็นนกัวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทยคนแรกท่ีเดินทางไปยงัทวีปแอนตาร์กติกา หรือขัว้
โลกใต้ ทวีปท่ีหนาวเย็น, แห้งแล้ง และมีลมพดัแรงมากท่ีสดุในโลก เธอได้รับเลือกจาก National Institute 
of Polar Research (NIPR) ให้เข้าร่วมคณะส ารวจทางวิทยาศาสตร์ หลงัจากท่ีผู้ ร่วมงานชายของเธอมีเข้า
ร่วมการผจญภยัท่ีคล้ายกนันีเ้ม่ือห้าปีก่อน 
  สชุนาไมเ่หมือนกบันกัวิทยาศาสตร์ทัว่ไปท่ีเรามกัจะนึกถึง ท่ีมกัจะสวมแว่นหนาเตอะ ใส่เสือ้แล็บสี
ขาว และหมกมุ่นอยู่แต่กับภาษาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าใจยาก สุชนาเป็นนกัวิทยาศาสตร์ อายุ 37 ปีท่ีมี
อารมณ์ขัน และโชคดีท่ีมีความสามารถในการแปลความคิดยากๆทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นภาษาทั่วไปท่ี
เข้าใจง่ายได้ ถ้าคุณเจอสุชนาแว๊บแรกคุณจะมองไม่ออกเลยว่าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าคุณได้
สนทนากบัเธอ คณุจะเห็นความฉลาดของเธอได้ชดัเจน ความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ของเธอมาจาก 
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ความคุ้นเคยกบัทะเลและธรรมชาติเม่ือตอนยงัเด็ก เรือฝ่าน า้แข็งจะใช้เวลาสามอาทิตย์ในการพาเธอไปถึง
ขัว้โลกใต้ 
  ส าหรับสุชนา การเดินทางครัง้นีจ้ะเป็นการเดินทางท่ียากล าบากอย่างแน่นอน ก่อนเร่ิมเดินทาง 
เธอต้องผ่านการตรวจทัง้สภาพร่างกายและจิตใจอย่างละเอียด และเธอได้รับการฝึกซ้อมให้ทนกับสภาพ
อากาศท่ีเลวร้ายรุนแรง และเหตกุารณ์ท่ีไมอ่าจคาดเดาได้ 
  ในขณะท่ีอยู่บนเรือฝ่าน า้แข็ง สชุนาจะตรวจสอบคณุภาพของน า้ไปตลอดระยะทาง แต่เม่ือเธอถึง
ฝ่ังท่ีทุ่งน า้แข็งขัว้โลกใต้ งานของเธอคือการเก็บตวัอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์พืชหรือสตัว์ท่ีมีขนาดเล็กมาก 
และเพ่ือสงัเกตการณ์พฤตกิรรมของสตัว์  
  อยา่งไรก็ตาม จดุมุ่งหมายท่ีแฝงอยู่ของเธออยู่ท่ีการให้คนทัว่ไปได้เห็นภาพท่ีชดัเจนขึน้ว่ากิจกรรม
ของมนษุย์นัน้สง่ผลกระทบอยา่งไรบ้างตอ่สภาพแวดล้อมของขัว้โลกใต้ สชุนาเตือนว่า หากไม่มีมาตรการท่ี
จะยบัยัง้ความเส่ือมโทรมและความเสียหายท่ีเราก าลงักระท าตอ่ขัว้โลกใต้ เราก็อาจจะไม่สามารถน าโลกใบ
เดมิของเรากลบัมาได้  
 
41. ข้อ 3 อธิบาย: 
     ท าไมสุชนาถงึมีช่ือเสียง 
     ตัวเลือกท่ี 1 “เพราะเธอเป็นศาสตราจารย์ท่ีมหาวิทยาลัย”  
     ตัวเลือกท่ี 2 “เพราะเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลท่ีฉลาด”  
     ตัวเลือกท่ี 3 “เพราะเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทยคนแรกท่ีเดนิทางไปยังข้ัว
โลกใต้”  
     ตัวเลือกท่ี 4  “เพราะเพ่ือนร่วมงานของเธอได้เดินทางไปท าการวิจัยท่ีคล้ายกันน้ี”  
     ส าหรับข้อนีถ้้าน้องๆ ไมพ่ิจารณาตวัเลือกให้ดี ก็อาจจะตอบตวัเลือกท่ี 1, 2 หรือ 4 เพราะคดิว่าเป็น
ค าตอบท่ีถกูต้อง ซึง่จริงๆ ทัง้ท่ีมนัก็เป็นความจริงเก่ียวกบัตวัของสชุนานะคะน้องๆ แตจ่ริงๆ แล้วสิ่งท่ีท าให้
เธอมีช่ือเสียงคือการท่ีเธอเป็นนกัวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทยคนแรกท่ีเดนิทางไปยงัขัว้โลกใต้
ตา่งหากคะ่ โจทย์แบบนีน้้องๆ ต้องระวงัให้ดีนะคะ อยา่หลงกลเป็นอนัขาด 
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ความคุ้นเคยกบัทะเลและธรรมชาติเม่ือตอนยงัเด็ก เรือฝ่าน า้แข็งจะใช้เวลาสามอาทิตย์ในการพาเธอไปถึง
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42. ข้อ 2 อธิบาย: 
     ข้อใดไม่ถูกกล่าวถงึในบทความว่าเป็นลักษณะโดยท่ัวไปของนักวิทยาศาสตร์ 
     ตัวเลือกท่ี 1 “สวมแว่นหนา”  
     ตัวเลือกท่ี 2 “ถือคอมพิวเตอร์แล็ปทอ็ป”   
     ตัวเลือกท่ี 3 “สนทนาด้วยค าทางวิทยาศาสตร์”  
     ตัวเลือกท่ี 4 “ใส่เส้ือคลุมห้องแล็บ”   
     น้องๆ ลองดปูระโยคในย่อหน้าท่ี 3 ท่ีบอกไว้ว่า “สชุนาไมเ่หมือนกนันกัวิทยาศาสตร์ทัว่ไปท่ีเรามกันึกถึง
ท่ีมกัจะสวมแว่นหนาเตอะ ใส่เสือ้แล็บสีขาว และหมกมุ่นอยู่แต่กับภาษาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าใจ
ยาก” ซึง่ผู้ เขียนใช้บรรยายลกัษณะทัว่ไปของนกัวิทยาศาสตร์ ดงันัน้ลกัษณะท่ีไมไ่ด้กลา่วถึงก็คือตวัเลือกท่ี 
2 ท่ีบอกวา่ถือคอมพิวเตอร์แล็บท็อปนัน่เองคะ่ 
 
43. ข้อ 2 อธิบาย: 
     ท าไมสุชนาถงึไม่กลัวที่จะต้องเดินทางด้วยเรือเป็นเวลาหลายเดือน 
     ตัวเลือกท่ี 1 “การเดนิทางน้ีจะง่ายและสนุกสนาน”  
     ตัวเลือกท่ี 2 “เธอได้รับการฝึกซ้อมให้รับมือกับความยากล าบาก”   
     ตัวเลือกท่ี 3 “เธอชอบด าน ้าและว่ายน ้า”  
     ตัวเลือกท่ี 4 “เธอเดนิทางกับเพ่ือนร่วมงานท่ีเป็นผู้ชาย”  
     ข้อนีจ้ากย่อหน้าท่ี 4 บอกไว้วา่ ก่อนเร่ิมเดนิทาง เธอได้รับการฝึกซ้อมให้ทนกบัสภาพอากาศท่ีเลวร้าย
รุนแรง และเหตกุารณ์ท่ีไมอ่าจคาดเดาได้ ดงันัน้ข้อนีจ้งึเป็นเหตผุลให้สชุนาไมก่ลวัท่ีจะเดนิทางด้วยเรือเป็น
เวลาหลายเดือน ตรงกบัตวัเลือกท่ี 2 
 
44. ข้อ 4 อธิบาย: 
     ข้อใดเป็นความรับผิดชอบหลักของสุชนาในการเดนิทางส ารวจครัง้นี ้
     ตัวเลือกท่ี 1 “ไปยังทวีปท่ีหนาวเยน็ท่ีสุดในโลก”  
     ตัวเลือกท่ี 2 “ไปเป็นส่วนหน่ึงของการผจญภัย”  
     ตัวเลือกท่ี 3 “ไปเก็บสิ่งมีชีวิตทางทะเล”  
     ตัวเลือกท่ี 4 “ไปเก็บรวบรวมตัวอย่างดนิ”  
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     ข้อนีใ้ห้น้องๆ ดจูากประโยคแรกในย่อหน้าท่ี 5 ท่ีบอกไว้วา่ “เม่ือเธอถึงฝ่ังท่ีขัว้โลกใต้ งานของเธอคือ
การเก็บตวัอยา่งดนิเพ่ือการวิเคราะห์พืชหรือสตัว์ท่ีมีขนาดเล็กมาก” ดงันัน้จงึตรงกบัตวัเลือกท่ี 4 ท่ีเป็น
ค าตอบท่ีถกูต้องนะคะ 
 
45. ข้อ 1 อธิบาย: 
     ค าว่า “setting off” ในย่อหน้าที่ 4 หมายความว่าอย่างไร  
     ตัวเลือกท่ี 1 “เร่ิมการเดนิทาง”  
     ตัวเลือกท่ี 2 “จัดระเบียบการประชุม”  
     ตัวเลือกท่ี 3 “ได้รับการยอมรับ”  
     ตัวเลือกท่ี 4 “ได้รับการเตรียมการอย่างไม่คาดคิด”  
     ข้อนีง้่ายมากๆ เลยคะ่น้องๆ Setting off แปลวา่ เร่ิมเดนิทาง ดงันัน้จงึตรงกบัตวัเลือกท่ี 1 Start a 
journey นะคะ แตถ้่าน้องๆ เดาความหมายของค าศพัท์ไมอ่อก พ่ีแนนแนะน าให้สงัเกตเอาจากบริบทใน
ประโยคก่อนหน้าท่ีพดูถึง the trip แสดงวา่ก าลงักลา่วถึงเก่ียวกบัการเดนิทาง ดงันัน้ก็จะได้ค าตอบโดยท่ีไม่
ต้องเสียเวลาไปดตูวัเลือกอ่ืนๆ เลยคะ่ 
 
ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
promptly (adv.) = อยา่งทนัทว่งที 
undergo (v.) = ประสบ (เหตกุารณ์ในด้านลบ) 
disembark (v.) = ออกจากพาหนะ 
microorganism (n.) = พืชหรือสตัว์ท่ีมีขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปลา่ไมเ่ห็น 
underlying (adj.) = ท่ีซอ่นอยู่ 
deterioration (n.) = ความตกต ่า 
irreversible (adj.) = ไมส่ามารถเอาคืนกลบัมาได้ 
 
 

เฉลย GAT มีนาคม 2555                                                                             โดยพี่แนนและทีมวิชาการ 

 

28 

 

 
Part Four: Structure and Writing 
Items 46-50 
Read the following statements and choose the underlined parts that are 
grammatically wrong. 
 

46. ข้อ 2 
     ตามต านานของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้ถูกสร้างขึน้ประกอบด้วย 4 ตอน 
     ของเร่ืองเล่าสยองขวัญท่ีเคยเกิดขึน้ในหอพัก ห้องน า้ และห้องเรียน 
      แก้ from เป็น  of  เพราะค าวา่ be made up of แปลวา่ ประกอบด้วย มีความหมายเหมือนกบั  
      consist of, be composed of, be comprised of  แตน้่องๆไมต้่องกงัวลไปคะ่ ถ้าน้องๆพยายามทวน 
      เพลง “ท าด้วยอะไร” พ่ีแนนรับรองวา่น้องๆจะตอบข้อนีไ้ด้ชวัร์คะ่ สว่นข้อ 4 ค าวา่ take place อยูใ่นรูป  
      Present Simple เน่ืองจากประโยคท่ีให้มาก็ใช้ Present Simple ทัง้หมด น้องๆลองดจูากค าวา่  
      is made up of ดงันัน้เราจงึไมจ่ าเป็นต้องเปล่ียนกริยา take place เป็น Past Simple เพ่ือให้เกิดความ 
      สอดคล้องในเร่ืองเวลาของประโยคคะ่ 
      legend (n.)  ต านาน, เร่ืองเลา่ปรัมปรา 
 episode (n.) ตอน, ฉาก 
 scary (adj.) กลวั 
 dorm (dormitory) (n.) หอพกั 
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47. ข้อ 3 
      สินค้าน าเข้าประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากต่างประเทศได้ถูกจัดส่งภายใต้สัญญาท่ีระบุถงึ 
      การได้รับยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีต่างๆและภาษีสินค้าฟุ่ มเฟือยของประเทศลาว 
      แก้ is  เป็น  are  เพราะประธานของประโยค คือ imports ซึง่อยูใ่นรูปพหพูจน์ จงึต้องใช้กริยาเป็น 
       พหพูจน์ด้วย ตามหลกัการของ Subject & Verb Agreement สว่น supplied อยูใ่นรูปของ Past  
       Participle กริยาไมแ่ท้ ท าหน้าท่ีคล้าย Adjective เพ่ือแสดงวา่สินค้าถกูจดัสง่คะ่ 
       equipment (n.) เคร่ืองมือ, อปุกรณ์ 
       supply (v.) จดัสง่ 
 contract (n.) สญัญา 
 exempt (adj.)  ท่ีได้รับการยกเว้น 
 duty (n.) ภาษีสินค้าฟุ่ มเฟือย 
 
 
48. ข้อ 1 
      ในแต่ละปีผู้เสียภาษีชาวอังกฤษจะต้องจ่ายเงินจ านวนมากให้แก่สหภาพยุโรปซึ่งเป็นองค์กร 
      ท่ีไม่สามารถหรือไม่แจ้งกับพวกเราว่าเงนิทัง้หมดจะถูกน าไปใช้จ่ายอย่างไรบ้าง  
      แก้ substance  เป็น  substantial  เพราะน้องๆสามารถดไูด้จากค าว่า amount ซึง่เป็นค านาม จงึควร     
       มี Adjective ข้างหน้าเพ่ือท าหน้าท่ีขยายตวัมนั ดงันัน้เราจงึต้องใช้ค าว่า substantial จงึจะถกูต้องคะ่
 substantial (adj.) มากมาย, ส าคญั 
 substance (n.) สสาร, วตัถ ุ
 organization (n.) องค์กร 
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47. ข้อ 3 
      สินค้าน าเข้าประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากต่างประเทศได้ถูกจัดส่งภายใต้สัญญาท่ีระบุถงึ 
      การได้รับยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีต่างๆและภาษีสินค้าฟุ่ มเฟือยของประเทศลาว 
      แก้ is  เป็น  are  เพราะประธานของประโยค คือ imports ซึง่อยูใ่นรูปพหพูจน์ จงึต้องใช้กริยาเป็น 
       พหพูจน์ด้วย ตามหลกัการของ Subject & Verb Agreement สว่น supplied อยูใ่นรูปของ Past  
       Participle กริยาไมแ่ท้ ท าหน้าท่ีคล้าย Adjective เพ่ือแสดงวา่สินค้าถกูจดัสง่คะ่ 
       equipment (n.) เคร่ืองมือ, อปุกรณ์ 
       supply (v.) จดัสง่ 
 contract (n.) สญัญา 
 exempt (adj.)  ท่ีได้รับการยกเว้น 
 duty (n.) ภาษีสินค้าฟุ่ มเฟือย 
 
 
48. ข้อ 1 
      ในแต่ละปีผู้เสียภาษีชาวอังกฤษจะต้องจ่ายเงินจ านวนมากให้แก่สหภาพยุโรปซึ่งเป็นองค์กร 
      ท่ีไม่สามารถหรือไม่แจ้งกับพวกเราว่าเงนิทัง้หมดจะถูกน าไปใช้จ่ายอย่างไรบ้าง  
      แก้ substance  เป็น  substantial  เพราะน้องๆสามารถดไูด้จากค าว่า amount ซึง่เป็นค านาม จงึควร     
       มี Adjective ข้างหน้าเพ่ือท าหน้าท่ีขยายตวัมนั ดงันัน้เราจงึต้องใช้ค าว่า substantial จงึจะถกูต้องคะ่
 substantial (adj.) มากมาย, ส าคญั 
 substance (n.) สสาร, วตัถ ุ
 organization (n.) องค์กร 
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49. ข้อ 4 
     คุณพ่อของทหารท่ีเสียชีวิตได้ปฏิเสธที่จะจับมือทักทายกับนายกรัฐมนตรีโทนี แบร์ ซึ่งเขาได้ 
     กล่าวว่ามือของแบร์เป้ือนเลือด  
     แก้  said  เป็น  saying  ก่อนอ่ืนน้องๆต้องหาประธานและกริยาแท้ของประโยคให้ได้ก่อนคะ่ นัน่ก็คือ  
      Subject = father และ Verb = refused  เม่ือเราเจอประธานและกริยาแท้ก็หวานหมแูล้วคะ่ ดงันัน้   
      said ไมใ่ช้กริยาแท้ของ father อย่างแนน่อน มนัท าหน้าท่ีอยูใ่นสว่นขยาย น้องๆจึงต้องเปล่ียน said ให้ 
      อยูใ่นรูปของกริยาไมแ่ท้ จากประโยคแสดงวา่ คณุพ่อของทหารคนนัน้ได้ท าการพดูกลา่วเอง แสดงให้ 
      เห็นว่าค านามสามารถท ากริยา say ได้เองคะ่ เราจงึควรจะใช้ค าวา่ saying ซึง่อยูใ่นรูป Present  
      Participle 
       deceased (adj.) ตาย, เสียชีวิต 
 refuse (v.) ปฏิเสธ 
 have blood on someone’s hands (Idiom) = มือเปือ้นเลือด ตามส านวนนีส่ื้อความหมายเหมือน 
            คนนัน้เป็นฆาตรกร เป็นคนเลว แปลวา่ เม่ือมือของเขาได้เปือ้นเลือดแล้ว เขาจงึต้องเป็นคน 
            รับผิดชอบตอ่การตายของ….. 
 
 
50. ข้อ 4 
     ประชาชน 10 คน รวมถงึต ารวจฝึกหัด 4 นาย และชาวอเมริกันอีก 2 คนได้รับบาดเจ็บ แต่ทุก 
     คนก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลภายใน 48 ช่ัวโมง 
     แก้ by  เป็น  within  เพราะน้องๆจะเห็นวา่ในประโยคนีมี้การใช้ Past Simple จงึควรใช้ค าบพุบท 
      within (ภายใน) จะดีกว่าคะ่  within สามารถตามหลงัด้วยจ านวนท่ีมีการระบไุว้แล้ว สว่น by นัน้ 
      แปลวา่ โดย, ข้างๆหรือภายใน กรณีท่ีน้องๆแปล by วา่ ภายใน มกัใช้ตามหลงัด้วยเวลาในอนาคต   
      เชน่ I will have finished reading this book by next year. จ าให้ขึน้ใจเลยนะคะ คราวหน้าจะได้ไม่ 
      เสียคะแนนง่ายๆคะ่ 
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 injure (v.) ได้รับบาดเจ็บ 
 including (prep.) รวมทัง้ 
 release (v.) ปลอ่ยออกมา 
 
Items 51-55 
Choose the best answer to complete the sentence. 
51. ข้อ 2 อธิบาย : 
     พวกเราต้องการใครสักคนที่จะมาซ่อมเคร่ืองจักรตัวนี ้…………….. พวกเราต้องการช่างซ่อม 
     เคร่ืองจักร 
      ตวัเลือกท่ี 1 “ยกตวัอยา่งเชน่” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “นัน่คือ” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “นอกจากนี”้ 
      ตวัเลือกท่ี 4 “แม้กระนัน้” 
      ข้อนีโ้จทย์ต้องการวดัเร่ือง Connector (ค าเช่ือม) น้องๆดท่ีูประโยคแรกจะเห็นวา่ ซ่อมเคร่ืองจกัร และ 
      ชา่งซอ่มเคร่ืองจกัรมีความสอดคล้องกนั ดงันัน้การพดูเน้นถึงความหมายเดมิ เราจงึต้องใช้ That is to  
      say, ……… = นัน่คือ……. 
 fix (v.) ซอ่มแซม 
 mechanic (n.) ชา่งซอ่มเคร่ืองจกัร 
 
52. ข้อ 3 อธิบาย : 
     พันธ์ุพืชต่างถิ่นได้เตบิโตจนยดึบริเวณส่วนใหญ่ในประเทศนี ้…………… ใน 10 ปีที่ผ่าน 
     แหล่งท่ีอยู่จ านวนมากได้สูญเสียพืน้ท่ีให้กับพืชพันธ์ุแปลกๆเหล่านีม้ากกว่าท่ีจะได้รับการ 
     พัฒนาผืนดนิ 
     ตวัเลือกท่ี 1 “ในทางเปรียบเทียบ 
      ตวัเลือกท่ี 2 “อยา่งไรก็ตาม” 
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      ตวัเลือกท่ี 3 “แท้ท่ีจริงแล้ว” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “ดงันัน้” 
      ข้อนีโ้จทย์วดัเร่ือง Connector  ข้อนีไ้มย่ากเชน่กนัคะ่ น้องๆจะเห็นว่าประโยคท่ีแรกกบัประโยคหลงัมี 
      ความหมายเหมือนกนั เพียงแตป่ระโยคหลงัจะมีข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีท าให้เราเข้าใจประโยคแรกมากขึน้  
      ดงันัน้เราจงึรู้ได้วา่ 10 ปีท่ีผา่นมามีพนัธุ์พืชแปลกๆเหลา่นีม้ากขึน้จนมนัเตบิโตยดึบริเวณสว่นใหญ่ของ 
      พืน้ท่ี จงึบอกได้เลยวา่ ข้อความท่ีอธิบายมานีเ้ป็นข้อเท็จจริง ค าตอบจงึต้องเป็นข้อ 3 เทา่นัน้คะ่ 
  species (n.) พนัธุ์, ชนิด, ประเภท 
 habitat (n.) แหลง่ท่ีอยูข่องพืชและสตัว์ 
 exotic (adj.) แปลกตา่งถ่ิน 
 development (n.) การพฒันา 
 
53. ข้อ 2 อธิบาย : 
     เพราะว่าลอร่าโกรธเคืองกับน้องสาวของเธออย่างมาก เธอเลย …………. 
      ตวัเลือกท่ี 1 “ย้ายมาอยู่กบัน้องสาวแทน” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “เมินเฉยไมพ่ดูไมจ่าตลอดทัง้สปัดาห์” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “ตกแตง่ห้องของเธอด้วยรูปถ่ายของน้องสาว” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “บอกน้องสาววา่ เธอมีความสขุท่ีได้อยูก่บัน้อง” 

 ข้อนีว้ดัเร่ืองความหมายท่ีสอดคล้องกบัโจทย์ท่ีให้มา ในเม่ือลอร่าโกรธกบัน้องสาว เธอก็ต้องเมินเฉย 
      ไมส่นใจ ไมพ่ดูกบัน้องตลอดทัง้สปัดาห์ ข้ออ่ืนๆไมส่ามารถตอบได้เลยคะ่ 
 ignore (v.) มองข้าม, ไมส่นใจ 
 decorate (v.) ตกแตง่ 
 
54. ข้อ 4 อธิบาย : 
     นักเรียนมักจะพยายามอย่างหนักที่จะปรับปรุงคะแนนของพวกเขาให้ดีขึน้ ดังนัน้สิ่งส าคัญสิ่ง      
     แรกที่ควรจะท า คือ …………….. 
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      ตวัเลือกท่ี 1 “ท างานอาสาสมคัร” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “สมคัรชิงทนุเลา่เรียน” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลกัสตูร” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “สง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา” 
     ข้อนีว้ดัเร่ืองความหมายท่ีเข้ากบัโจทย์ น้องๆดท่ีูค าวา่ improve their grades จะเห็นวา่การได้คะแนนดี       
      ก็ต้องสง่งานให้ครูตรงเวลาจริงไหมคะ่น้องๆ ดงันัน้ข้อ 4 จงึเป็นข้อท่ีถกูต้องท่ีสดุ 
 voluntary job (n.) งานอาสาสมคัร 
 apply for (v.) สมคัร 
 extra-curricular actvities (n.) กิจกรรมนอกหลกัสตูร 
 assignment (n.) งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
55. ข้อ 2 อธิบาย : 
     ………………… พวกมันคือ ปัญหาของการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ปัญหาการใช้ค าพูดและ 
     ท่าทางในการส่ือสาร  และปัญหาการมีพฤตกิรรมย า้คิดย า้ท า 
      ตวัเลือกท่ี 1 “เดก็ออทิสตคิมีความยากล าบากในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “ลกัษณะส าคญัสามอยา่งท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการเป็นเดก็ออทิสตคิ” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “โรคออทิสติคก าลงัเป็นปัญหาท่ีเพิ่มขึน้ในโลกปัจจบุนั” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “นกัวิจยัหลายคนยงัไมท่ราบแนช่ดัวา่สิ่งใดเป็นตวัก่อให้เกิดโรคออทิสตคิ” 
     ข้อนีว้ดัเร่ืองความหมายท่ีเข้ากบัโจทย์ น้องๆต้องดท่ีูประโยคท่ีสองซึง่แสดงให้เห็นวา่ มีปัญหาทัง้หมด 3  
      ด้าน ท่ีใช้อธิบายถึงสิ่งท่ีกลา่วในประโยคแรก ดงันัน้ปัญหาเหลา่นัน้เป็นตวัชีช้ดัถึงลกัษณะของเดก็ 
      ออทิสตคิ เราจงึต้องตอบข้อ 2 คะ่  
 interact (v.) มีปฏิสมัพนัธ์ 
 impair (adj.) ท่ีแยล่ง, ท่ีเส่ือมลง 
 repetitive (adj.) ซ า้ไปซ า้มา 
 identify (v.) ระบ ุ
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Items 56 – 60 
 น้อง ๆ คะ โจทย์ลกัษณะแบบนี ้น้อง ๆจะต้องจดัเรียงประโยคใหมใ่ห้ได้ใจความสมบรูณ์และมี
ความสมัพนัธ์กนั  โดยโจทย์จะให้ตวัเลือกประโยคมา 6 ประโยค แตมี่เพียง 5 ประโยคเทา่นัน้ท่ีน ามาเรียบ
เรียงให้เป็นเนือ้เร่ืองท่ีสมัพนัธ์กนัได้  เพราะฉะนัน้น้อง ๆ จะต้องตดัประโยค 1 ข้อท่ีไมเ่ก่ียวข้องออกไปคะ่ 
ถ้าพร้อมแล้วมาลยุกนัเลยคะ่ 
 
[S1]   ตัวอย่างพฤตกิรรมเหล่านี ้ประกอบด้วย  การที่สุนัขเห่าเป็นเวลาหลายช่ัวโมง และสัตว์ป่า 
 เช่นกวาง ดูเหมือนสับสน และขาดความหวาดกลัวมนุษย์ตามธรรมชาติ 
[S2]   ความเชื่อนีไ้ด้รับการอธิบายโดยข้อเทจ็จริงท่ีว่าสัตว์หลายชนิดมีความสามารถทางโสต
 ประสาทท่ีไวท่ีท าให้พวกมันได้ยนิเสียงหินท่ีก าลังเปราะและแตกอยู่ใต้พืน้พภิพ 
[S3]  โดยสรุปแล้ว การสังเกตพฤตกิรรมของสัตว์อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของมนุษย์ 
[S4]   เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเสียงอันแผ่วเบาใต้พืน้พภิพ  สัตว์เหล่านีจ้ะแสดงพฤตกิรรมที่
 แปลกและคาด ไม่ถงึออกมา   
[S5] ญ่ีปุ่นและจีนได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดวิไหวอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งภัยพบัิตนีิไ้ด้ท าให้ผู้คน
ล้ม ตายและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก รวมทัง้ยังท าให้อาคารบ้านเรือนเสียหายด้วย 
[S6] ความเช่ือท่ีว่าสัตว์สามารถรับรู้ถงึแผ่นดนิไหวก่อนท่ีมันจะเกิดขึน้ได้รวดเร็วกว่ามนุษย์นัน้
เป็น ที่ยอมรับกันมาตัง้แต่สมัยกรีกโบราณ  
 น้อง ๆ ได้รู้ความหมายของประโยคในแตล่ะข้อแล้วนะคะ  ตอ่มาเราต้องมาดแูละเลือกประโยคให้
เหลือเพียง 5 ประโยคเท่านัน้คะ่ ก่อนอ่ืนพ่ีแนนขอเฉลยล าดบัการเรียงประโยคท่ีถกูต้องก่อนนะคะ ตามนี ้
เลยคะ่ [S6]         [S2]         [S4]        [S1]        [S3]    สว่นประโยคท่ีต้องตดัทิง้ก็คือประโยค [S5] Japan 
and China frequently suffers from earthquakes, which injure or kill many people and damage or  
destroy their homes.  เน่ืองจากบทความนีก้ลา่วถึงพฤติกรรมของสตัว์วา่สามารถรับรู้การเกิดแผน่ดนิไหว
ได้รวดเร็วกวา่มนษุย์เพราะมีความสามารถทางโสตประสาทท่ีดี  ดงันัน้ประโยค [S5] ท่ีกลา่วถึงญ่ีปุ่ นและ
จีนได้รับผลกระทบจากแผน่ดนิไหว จงึไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้เร่ืองคะ่ 
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      ตวัเลือกท่ี 1 “ท างานอาสาสมคัร” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “สมคัรชิงทนุเลา่เรียน” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลกัสตูร” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “สง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา” 
     ข้อนีว้ดัเร่ืองความหมายท่ีเข้ากบัโจทย์ น้องๆดท่ีูค าวา่ improve their grades จะเห็นวา่การได้คะแนนดี       
      ก็ต้องสง่งานให้ครูตรงเวลาจริงไหมคะ่น้องๆ ดงันัน้ข้อ 4 จงึเป็นข้อท่ีถกูต้องท่ีสดุ 
 voluntary job (n.) งานอาสาสมคัร 
 apply for (v.) สมคัร 
 extra-curricular actvities (n.) กิจกรรมนอกหลกัสตูร 
 assignment (n.) งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
55. ข้อ 2 อธิบาย : 
     ………………… พวกมันคือ ปัญหาของการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ปัญหาการใช้ค าพูดและ 
     ท่าทางในการส่ือสาร  และปัญหาการมีพฤตกิรรมย า้คิดย า้ท า 
      ตวัเลือกท่ี 1 “เดก็ออทิสตคิมีความยากล าบากในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “ลกัษณะส าคญัสามอยา่งท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการเป็นเดก็ออทิสตคิ” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “โรคออทิสติคก าลงัเป็นปัญหาท่ีเพิ่มขึน้ในโลกปัจจบุนั” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “นกัวิจยัหลายคนยงัไมท่ราบแนช่ดัวา่สิ่งใดเป็นตวัก่อให้เกิดโรคออทิสตคิ” 
     ข้อนีว้ดัเร่ืองความหมายท่ีเข้ากบัโจทย์ น้องๆต้องดท่ีูประโยคท่ีสองซึง่แสดงให้เห็นวา่ มีปัญหาทัง้หมด 3  
      ด้าน ท่ีใช้อธิบายถึงสิ่งท่ีกลา่วในประโยคแรก ดงันัน้ปัญหาเหลา่นัน้เป็นตวัชีช้ดัถึงลกัษณะของเดก็ 
      ออทิสตคิ เราจงึต้องตอบข้อ 2 คะ่  
 interact (v.) มีปฏิสมัพนัธ์ 
 impair (adj.) ท่ีแยล่ง, ท่ีเส่ือมลง 
 repetitive (adj.) ซ า้ไปซ า้มา 
 identify (v.) ระบ ุ
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Items 56 – 60 
 น้อง ๆ คะ โจทย์ลกัษณะแบบนี ้น้อง ๆจะต้องจดัเรียงประโยคใหมใ่ห้ได้ใจความสมบรูณ์และมี
ความสมัพนัธ์กนั  โดยโจทย์จะให้ตวัเลือกประโยคมา 6 ประโยค แตมี่เพียง 5 ประโยคเทา่นัน้ท่ีน ามาเรียบ
เรียงให้เป็นเนือ้เร่ืองท่ีสมัพนัธ์กนัได้  เพราะฉะนัน้น้อง ๆ จะต้องตดัประโยค 1 ข้อท่ีไมเ่ก่ียวข้องออกไปคะ่ 
ถ้าพร้อมแล้วมาลยุกนัเลยคะ่ 
 
[S1]   ตัวอย่างพฤตกิรรมเหล่านี ้ประกอบด้วย  การที่สุนัขเห่าเป็นเวลาหลายช่ัวโมง และสัตว์ป่า 
 เช่นกวาง ดูเหมือนสับสน และขาดความหวาดกลัวมนุษย์ตามธรรมชาติ 
[S2]   ความเชื่อนีไ้ด้รับการอธิบายโดยข้อเทจ็จริงท่ีว่าสัตว์หลายชนิดมีความสามารถทางโสต
 ประสาทท่ีไวท่ีท าให้พวกมันได้ยนิเสียงหินท่ีก าลังเปราะและแตกอยู่ใต้พืน้พภิพ 
[S3]  โดยสรุปแล้ว การสังเกตพฤตกิรรมของสัตว์อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของมนุษย์ 
[S4]   เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเสียงอันแผ่วเบาใต้พืน้พภิพ  สัตว์เหล่านีจ้ะแสดงพฤตกิรรมที่
 แปลกและคาด ไม่ถงึออกมา   
[S5] ญ่ีปุ่นและจีนได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดวิไหวอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งภัยพบัิตนีิไ้ด้ท าให้ผู้คน
ล้ม ตายและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก รวมทัง้ยังท าให้อาคารบ้านเรือนเสียหายด้วย 
[S6] ความเช่ือท่ีว่าสัตว์สามารถรับรู้ถงึแผ่นดนิไหวก่อนท่ีมันจะเกิดขึน้ได้รวดเร็วกว่ามนุษย์นัน้
เป็น ที่ยอมรับกันมาตัง้แต่สมัยกรีกโบราณ  
 น้อง ๆ ได้รู้ความหมายของประโยคในแตล่ะข้อแล้วนะคะ  ตอ่มาเราต้องมาดแูละเลือกประโยคให้
เหลือเพียง 5 ประโยคเท่านัน้คะ่ ก่อนอ่ืนพ่ีแนนขอเฉลยล าดบัการเรียงประโยคท่ีถกูต้องก่อนนะคะ ตามนี ้
เลยคะ่ [S6]         [S2]         [S4]        [S1]        [S3]    สว่นประโยคท่ีต้องตดัทิง้ก็คือประโยค [S5] Japan 
and China frequently suffers from earthquakes, which injure or kill many people and damage or  
destroy their homes.  เน่ืองจากบทความนีก้ลา่วถึงพฤติกรรมของสตัว์วา่สามารถรับรู้การเกิดแผน่ดนิไหว
ได้รวดเร็วกวา่มนษุย์เพราะมีความสามารถทางโสตประสาทท่ีดี  ดงันัน้ประโยค [S5] ท่ีกลา่วถึงญ่ีปุ่ นและ
จีนได้รับผลกระทบจากแผน่ดนิไหว จงึไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้เร่ืองคะ่ 
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สว่นเหตผุลท่ีพ่ีแนนเรียงประโยคตามนีก็้เพราะวา่การเขียนบทความโดยทัว่ไปนัน้ จะเร่ิมจากการ

พดูถึงในแบบกว้าง ภาพรวม หรือประเดน็หลกัก่อนคะ่ จากนัน้จงึคอ่ยลงรายละเอียดปลีกยอ่ยคะ่ ประโยค 
[S6] เหมาะสมมากท่ีสดุท่ีจะเป็นประโยคแรกเพราะเป็นการกลา่วถึงใจความหลกัของบทความ และไมล่ง
รายละเอียดคะ่  ตอ่ไปประโยค [S2] ก็จะเป็นการกลา่วถึงเหตผุลท่ีท าให้เกิดความเช่ือนี ้เพราะวา่สตัว์หลาย
ชนิดมีความสามารถทางโสตประสาทท่ีไวท่ีท าให้พวกมนัได้ยินเสียงหินท่ีก าลงัเปราะและแตกอยูใ่ต้พืน้
พิภพ  ตอ่มาประโยค [S4] ก็จะเป็นการกล่าวตอ่จากเร่ืองท่ีสตัว์ได้ยินเสียงใต้พืน้พิภพวา่มนัจะแสดง
พฤตกิรรมท่ีแปลกออกมา  ตอ่จากนัน้ประโยค [S1] ก็จะเป็นการยกตวัอยา่งพฤติกรรมแปลกๆท่ีสตัว์แสดง
ออกมา และท้ายสดุประโยค [S3] ก็จะเป็นการกลา่วสรุปว่าการสงัเกตพฤติกรรมของสตัว์อาจชว่ยให้มนษุย์
รอดชีวิตได้ 
 เห็นมัย้คะว่าถ้าน้อง ๆ หาจดุเช่ือมโยงของแตล่ะประโยคได้ และดจูากความหมาย โดยการกล่าว
จากประโยคท่ีมีความหมายกว้างไปสูป่ระโยคท่ีลงรายละเอียด แคนี่น้้อง ๆ ก็สามารถท าข้อสอบประเภทนี ้
ได้แล้วคะ่ พ่ีแนนมัน่ใจในตวัน้องอยูแ่ล้วคะ่ น้อง ๆ ต้องท าได้อย่างแนน่อน 
ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
earthquake (n.) = แผน่ดนิไหว 
behavior (n.) = พฤตกิรรม 
justify (v.) = อธิบาย, ให้เหตผุล 
sensitive (adj.) = ท่ีไวตอ่การสมัผสั 
auditory (adj.) = เก่ียวกบัโสตประสาท 
faint (adj.) = เจือจาง, แผว่เบา 
exhibit (v.) = แสดง 
survival (n.) = การมีชีวิตรอด 
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จัดพิมพโดย บริษัท อี.เอ็น.ซี. มีเดีย จำกัด
2991/26 อาคารวิสุทธานี ซอยลาดพราว 101/3 ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

สยามดิสคัฟเวอรี่ 02-253-0355-7
 02-255-3947
พญาไท 02-306-0827-30
งามวงศวาน 02-952-5211-2
บางกะป 02-370-2770-1
อนุสาวรียชัยฯ 02-245-8880-3
วงเวียนใหญ 02-465-5213-4
วิสุทธิ์กษัตริย 02-629-1355-6
ปนเกลา 02-884-6526-7
ฟวเจอรพารครังสิต 02-958-0789-90
พระราม 2 02-451-4470-1
อยุธยา 035-345-702-3
นครปฐม 034-254-206-7
สุพรรณบุรี 035-546711-2
ราชบุรี 032-350-521-2
ชลบุรี 038-797-380-1
ระยอง 038-624-194-5
เชียงราย 053-711-118
 053-712-552

เชียงใหม 053-416-472-3
พิษณุโลก  055-253-070-2
นครสวรรค 056-372-354-6
ขอนแกน 043-322-456
 043-271-466-7
รอยเอ็ด 043-520-637-8
อุบลราชธานี 045-240-423
 045-240-251
อุดรธานี 042-328-603-4
สุรินทร 044-521-429-30
โคราช 044-248-985-6
สุราษฎรธานี 077-275-574-5
นครศรีธรรมราช 075-318-757-9
ตรัง 075-590-431-2
หาดใหญ 074-347-400-1
ภูเก็ต 076-355-103

พิมพที่ บริษัท ปริ๊นทโอโซน จำกัด
333/31 โครงการ 333 Factory Land หมู 9 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร 02-925-6699 แฟกซ 02-925-6706

Enconcept Student Center

02-736-3636
www.enconcept.com

www.learnbalance.com
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